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ΡΒΕΒΑΟΘΕ. 

[,65 ἰθχίθϑ σγθοβ ἀἴνθῦβ 406 ΟμΆΆμ ΕΒ ΟΒΑΙΧ ἃ ρα] 165 

856 ἰτουνϑηΐ γαϑϑθιη 65 ἄδη5 66 νοϊατηθ. [5 βοηΐ σγόϊπη- 

ΡΥΪμα65. [615 4υ  1|5.9πὲ ρᾶσα, ἃ ραγὶ φαθί 65 ἔααϊθ5. ἴγρο- 

ΘΤΑΡΒΙ 65 46᾽}} ἀνα βιρηα!όθβ ᾿ἰ-τηδτηθ ἀθραΐβ, οὰ 4] 

Π6 Ρουναϊθηΐ βου] νοῦ ἀυσσαπ ἀοαίΐο, οἱ 4α᾿Οἢ ἃ [αϊξ ἀἰβρα- 

γαϊΐγο. Βοη ποιῆθγα 46 οἰξαίίοηβ. οπὲ ὁὀϊό νόγιπόθβ. οἷ 565 

πδ ΠΙΙΒΟΥ 5. ΘΟ βοῦν 8 Θἢ 66 41] ΘΟΠΟΘΓΠΘ [65 ἀπδοάοία 
οἱ Ῥῃιηοη., οἱ ὀϊό σοηϑαἝἑόβ : [65 γόϑβα αΐθ 46 68 501}5 

β0ηΐ ὑη6 ἀουζαίποα 46 ποΐθϑ βθυ]θιηθηΐ, {αὶ 86. αἰβεϊηριο- 
τοηΐ (65 5665 ΡΔΓ [ἃ βίρπαίιγο Η. α. Μαῖβ. ροὺν 4{6|- 

. Ππ65-|1η65 465 ρ᾽ὸο 68. 1} οχἰίϑβίθ, διιϑ8ὶ 46 88 τηδίη, θυ αὶ μ65 

Θονγοοίίοηβ ρἰα5 ὀΐθπάποβ οἱ 4658 ποΐθϑ ροβίὀγιθιγοβ ἃ [ὰ 
Ραυθβ)ϊοδίίοη ργθπηὸγ: 165 οπὶ ὀϊό δἹουϊόθϑ ἃ ἰὰ ἔπ 46 
σἤδααθ ἰοχίο. 

[ἃ Ρυθδὶϊοαίίοη 465 απϑοάοία «αἱ ογπηθηΐ ἰὰ ργθιηϊόγθ 

Ραγίίθ ἀὰ ἰἵντο ἃ, ἰοὰΐ εἶ ἀθογά, 51} δϑί ρϑυπηὶδ εθ [6 
ἄϊγο. ναϊὰ ἃ 80η δυΐθαν ᾿᾿ αἰζοπἰίοη 465 ρῃΠοΙοριιθ5. Θ0η- 

βἰαϊόθ ποϊΐδιησηθηΐ ἀδὴ5 465 ἀγίιοϊθς ἐγὸβ ΒΙθηνθι απΐ5. ἠ6 

ΜΜ. Οοβθεοὶ οἱ σοιηροῦΖ. ᾿ Αἱ οσὰ {α᾿}} π6 βθῦδϊξ ρᾷ8 τηδί- 

βόδπί 46 Γθργοάαιγ ἰοὶ ο65 ἀγίοἰθ5. οἵ, 46 τηϑπηθ, }᾽4] ὀΐό 

ἀπο πό ἃ οοπηρ[όὀΐον ἰὰ γΓὀϊτηργοϑϑίοη 465 ὁ [05 ΟΥΙ ΠΩ 165 

οἱ ϑδοοίδιγοβ 46 (ἢ. ατγαὺχ ἃ ἀοήπόθβ δηϑιῖθ, ρὰγ ἰὰ 
Ρἰαραγὲ 465 σοηρίθϑ Γθπάτι5 416 165 γΓόντθ5. ΡΒΠΟΙ ΟΡ 1165 

οπΐ [αἴ5 θ᾽ οο8 ουνγαρθϑ. ἔπ ογοβϑϑιϑϑαηΐ δ η8] 66. νο  ΠΊ6. 

ἀ᾽ απ πηδηϊὸγθ ΒΌ ΡΟ ΓΗ͂ 6. 58Π5 ἀοαΐθ, μοι [65 βανδηΐϑ. -τ- 

πηδὶβ 115. [6 ραγάοππογοηΐ δὴ θοη β80υυθη" ἀ᾽ απ ἰθαηθ 



οοΠὸριιθ, --τ [ αἱ βαγίοαϊ οοιηρίό ἀ6 γοπάγϑ ᾿᾿ὀανγαρθ μ᾽ αδ. 
ἐγαοίαθαχ ΡΟΣ [65 ὀξαάἀίαηΐ5. ἰεἰγόβ νθὺϑ 'ὰ μι! οἰ ορίθ 8η- 

ΟἸΘΏΠΘ, 4] ῃ ̓ δυγαϊθηΐ Ρᾶ5 ὰ θὰ ἀϊδροϑιξίοη [68 ΓΘΥαΘ5. 

βρόοίαἰθβϑ, οἵ «6 ΡΙὰϑ ἀπ πὸ οοπηδῖίγαιϊξ Ρϑαΐ- -δίτο. 
Πηδη16 Ρᾶ8 ΘΠΘΟΙΘ. [5 ΠΠγοπΐ ἄοπο ἰοΐ, ἀργὸβ Θμᾶαιθ Ρἰὸοο,. 

66. 4υἱ 6ῃ ἃ ὀϊό ἰΘ ργοάαϊξ, 168 ΔΡΡγφοϊδίοἢ8. 48] ἢ οπΐ. 
ὀιό ἔαϊζ65. δ: 

Υ δυγαϊΐ-1} Ἰθα, ἀ᾽ Δαΐγο ρᾶνῖ, 46 γϑοβθγομον ὁ 486 
Ρϑανθηΐ να]οῖν 165 ἵγαναιχ 46 (ἢν. ἄσδιχ, ἂὰ ροϊηΐ 46 νιιθ 
46 1 Βιδίογίθη ἢ 16 τῆ Ῥουποῦαΐ ἃ γθΏΨΟΥΘΡ ΔῸΧ ΡᾶρΡῸ5 ὥ, 
85, 99. 168, 231, 3577. 190 οἱ-αργὸδ. ΘΟΙΏΠΏ6, 51 "'οη νϑαΐ, 

Δὰχ πηοΐβ8 ΗΙΒΤΟΙΒΕ ΘΈΒΟΟΌΕ οἱ ἨΊΘΤΟΙΒΕ ΒΟΜΑΙΧΕ, ἃ ἴἰὰ 

1806, ραρθ 850. 465 Διοέίοος δι ίϊορταρλίφιος", οἵ, ρὶαβ 
ἰαγά, δὰ οοπίθηα ἀπ ϑαθδόσαθπε νοϊατηθ, ἔογπηό ἐδ ἰὰ 
γόππίοι 465 “Ζ2γέϊοίθς ογίρίπαμα: 4α᾽ ἃ ὀοΥ 5. ΟΠ. αγδαχ. 

Τ,6 ρυόβθῃηϊ νοϊ απιθ 856 ἰθυτωϊηθ μὰν ἄθυχ απϑοάοία ἀπ, 
Ια ἀδοουνογὶθ 566. τη815 ποη ἴὰ ρα] οδίίοη ΡΓθ μη ΓΘ, δὲς 
ἄπο ἃ (ἢ. Οτδιχ. 115 Υ οηΐ ὀϊό φοιηργῖβ ροὰὺν ἀοηπον ρίαοθ 
ἃ 14 ποίίοϑ 801. (Ὁ. 1ιβοαγ8 (ρᾶρθ 531) οἵ ϑῆοογὸ αἰ ϑιηθηΐ 

αἰ ΔΠ|Θαγ5. ον ΜΜ. Ἐσοθγβίθυ οἱ Ἀσθ}]6 οαἱ ἰαϊΐ ΡΓΡΟβίον. 

οϑίϊθ γόϊμργοϑϑίοη α᾿ Δα 08 οἵ ΘοΡγΘΟ 08. 

Η Ὁ 

Μδι}5 1880. 

ΣΡ γίονορ, ἐαϊΐθαν, Ρανίβ, 1884. 



ἕω 20, ἀογηϊὸγα τῆλ ἀὰ τοχῖρ, Ἰϑῖγα σαββόθ, Πρὸ μὴν. 

ο΄ Ρᾳρε 39, Ἰίρπε ἅ, Ἰοἴἴγε οαϑβόθ, 1ἰγ6 ἡνίχα. 

ΟΠ ΡΆρο 82, Ἰίρπο 30, Ἰοιἔνο οαδβός, ᾿ἶγε πολεμικοῦ. 
ΟΠ Ρᾶρο 38, Ἰίρῃς 11 ἀ᾽ ἐπ θα5, Ἰδϑῖεῦθ ςαϑβϑέβ, ᾿νε ἧς: 

ΟΡαρο 589, Ἰίρπε θ ἀθ Ἰὰ ποῖα 10, ἀὰ θα ἐδ οὐ, [ἰγὲ οὗ. 
Ἐξ Ῥαρο 186, Ἰίρπε 4, Ἰοῖῖνε οιδβόθ, {τς μεταξὺ. 

ΟΡᾷρο 140, Ἰίρπς 1, Ἰοῖῖγο ςαϑϑόθ, ᾿ἰγὸ ἀργοῦ. 

Ραᾳρε 140, Ἰίΐσπε 3 ἀς ΠῚ, Ἰδζῖγα δαβϑβές, Προ οὐ. 

Ραβὸ 186, Ἰἴρπο 8, Ἰοιῖνο οαδβός, ἔτ ἐλάττω. 

᾿ς Ρᾷᾳρο 300, Ἰίρπο 13, Ἰειγε οηβϑόθ, Πἰγὰ μὴ. : 

Ραρο. 339, Ἰίρπθ 36, τὰ Ἰίοα 46 Βα Πἰββθιηθηΐ, "το θα ΠΙ586 πη 6 ηΐ. 

ο΄ Ρᾳρε 9385, Ἰίρπο Π, πὰ Ἰΐοιι ἄς αἰζθι Παγ6 ἰὰ, Πἶγὸ αἰϊθιπάγ ἃ ἰἃ. 
ΟΡαρο 330, ἀοτηίότο στα ἀδ ἰὰ ποῖθ, δ ἴθι ἀθ 1, ἀ, Τἴτ 1.4. 

τς Ραρα 354, Ἰίρπε 11, ἀὰ Ἰίθα ἀθ πρᾶ ττοντᾶς, |ἰτὸ πράττοντας. 

ς΄ Ράβο 357, Πρπο 3. ἀο Ἰὰ ποῖς 3), αὰ Ἰίοα ἀς αὐτῇ, τὸ αὐτῇ. 
ΟΠ Ραᾶρα 300, Ἰΐρπο 33, Ἰοἴῖνο οαιϑβός, ᾿ἶγε ἐπιμελούμενος. 

τ Ραρο 26], Ἰίρπο 33, ἀὰ Ἰίθα ἀς χενλημένοις, ᾿ἶτο χεχλημένοις. 

ΟΠ Ραρο 2302, Ἰίρπο 9, Ἰοῖτγο οαιδϑόθ, ᾿ἶγα Οὗτος. 

Ἐξ ΟΡαρο 200, Ἰίρπε ὃ {ἰγθ φοιρυῖ5, δι. Ἰθὰ ἐς οὗ, Ἰἶγε οὖν. 

ΟΠ Ραᾶρο 366, Ἰίσπο 7, ἀὰ Ἰίδι ἄς δεχπεραίνειν, [τὸ διεχπεραίνειν. 
ΠΡαρο 368, Ἰΐρπο 1, ἀὰ Ἰΐοὰ ἀς ἔφη ἧ, Ἰἴκα ἔφη ὃ. 
ΟΡαρο 271, Ἰίρπια 7, Ἰεῖῖγα οαϑϑές, Πρ ποιοῦσα, 

ϑς ΟΡαρο 375, Ἰίρπε 12 ἀ᾽επ Ρὰ5 ἀπ τοχίθ, ἀπ Ἰΐθιι 46 τάζις, 1ἶγο τάξις, 

: Ρᾶρε ΤΊ, Ἰρπα 20, Ἰεΐέγε Ἐλῆϑθε; ΤΥ ὩΣ 

Αρε 379, Ἔρπο 14; δὰ δὰ ἐς ἀμηχανιίας, 1ἰτα ἀμηχανίας. 

ΠΡαρο 283, “Ἴρηο 8 ἀ᾽επ Ρὰ5 ἀπ τοχῖο, [οἱΐγο οαβϑόθ, ᾿ἰγὸ ἢ, 

Ραρε 2385, Ἰΐρπε ἀ, Ἰεζίτο οαβϑέθ, ἴἶγὸ διαχούσας. ̓  

ΠΟ ΡΆρο 385, Ἰίρπς 14, Ἰοϊἔτα οαϑδόο, 1γὸ «πῆ. 

ΟΠ Ρᾳρε 385, Ἰίρπε 24, Ἰεϊἔγο οα58ός, 1ἰγ6 ἀγαθή. 
τὰ Ῥαρε 290, Ἰΐρπο 18, αἵ Ἰοὰ ἀθ τὴ; Πἶνὸ τὴν. Ἷ 

ΠΡαρα 299, Ἰΐραο 8, ἀὰ Ἰίδα ἀδ οοπηρΓέπαϊξ, Ἰῖτο Θοτηρνδηαῖε. 

ΠΓ Ρᾳρα 910, Ἰίρῃο ἀ ἄς ὰ ποῖος 10, ὅπ Ἰἴδα ἀδ χοὶ, 1{τε χαὶ. 

ἘΣ Ῥαρε 319, Ἰίρπιο 10, εἰῖτα φοπιρτῖβ, ἂὰ Ἰἴδα ἀς οἴχουντες, [ἴτε οἰχοῦντες. 

ΠΠῬαρο 319, ἀονηίδτο ᾿ἴραθ ἀὰ ἴεχῖθ, Ἰϑῖῖγε οαϑβόθ, Ἰῖγ οὖχ. 



᾿ ὯΝ 398, ΠΝ 8 δϑᾷ μϑ ἀὰ ἐοχῖο, ̓οῖετο. οαϑϑόε, Ἰΐγε, ἢ. “ΔῸΣ 
ΠΡᾳρο 834, Ἰίρπο ἀ ἀ ἐπ Βα8 ἀα τοχίο,, δὰ Ἰίθα 46 τὴν, ΠΥ τῶν. ΝᾺ 

ἐξ Ραρο 820, Ἰίρπο ἀ ἀΐδπ μὰ85 ἀκ ἰοχίο,, Ἰοῖῖτα οαϑ8ός, Ηἶτϑ τοῦ. 

Ραρθ 880, Ἰίρπα 7, ἂὰ Ἰΐθα ἀθ τούτο, Ἰῖρε τούτου. 
Ραρε 848, Ἰίρπα 3, ἂὰ Ἰΐθα 46 τούς, 1ῖτὸ τοὺς. ᾿ 

ΠΡαρο 8369, ἀονπίδτο Ἰίρπθ ἀπ τοχίο, Ἰοιίτθ οαββός, Ἰΐτ γλῶτταν, 
Ραρο ἀ08, Ἰίρῃια 9, ἃὰ Ἰῖθα ἀς (Ὁ), Π|γ (7), 

Ραρο ἀϊῦ, Ἰίρπο 5, Ἰοιῖγθ οφαϑ8ό6, Ἰμτὸ δικαστὰς. ΣΝ 

Ραρο 419, Ἰίρπο ὃ. ἀ᾽ ὁπ Ἰ»ὰ8 ἀπ ἕεχεα ἀιὶ Ἰῖθα 46 φῆφον, Ἰρ ψῆφον. 

Ραρδ 419, ἀετπῖδτε ἤρπο ἀὰ ἴοχίθ, ἀὰ θὰ ἀ6 φήφοις, Ἰἶτο ψήφοις. 

Ραρε 422, ἀναπτ- ἀογηϊὸγο Ἰίσπς ἀπ ἰοχίθ, ἂὰ ἴθ ἀς τοῖς, εἰν ταῖς. 

Ραρο ἀϑά, Ἰίρπθ 1, Ἰοιῖσο οαβϑϑόβ, [τὸ εὑρών. 

Ραρε ἀϑῦ, Ἰίρπο ὃ, Ἰοῖῖγα οαβϑόθ, τὸ ᾿Αγαθήν. 

Ραρε 438, Ἰίρπο 14, Ἰοἰἴτο οαβϑόθ, Πἶν τὴν. 

Ραρα ἀξ!, Ἰίρῃς 2, Ἰοῖσο οαϑβέθ, {πὸ διαγωνισάμενος. 

Ῥαρθ ἀῤῦ, Ἰίρπο 1], Ἰοζγοβ οαϑϑόθϑ, {16 ἐυοῦ πολὺ. 

ΟΡᾶρο ἀῤ7, Ἰίρπα 7, ἰθεϊγ οαϑϑόθ, ἴγ συνηγορῶν. 

ΟΡαρε 447, ἀοτγηϊὸγ Ἰίρπς ἀπ τοχῖθ, Ἰθῖέγθ οαϑϑόθ, ΠἰγῸ ἢ. 

Ραρθ ἀ49, Ἰέρπο 14, Ἰοιἔχα ἐαββόθ, ᾿ἶγε τὴν. 

Ῥὰρς 451, Ἰίρμο 18, δὰ 1ἴθὰὰ ἀθ μὲτ, 116 μὲν. 

Ραρο ἀϑά, ἀναπι-ἀογπιὸνο Ἰίρπο ἀπ τοχίο, Ἰοιἴγ6 οαββϑόθ, ᾿ἶγὸ σὺν. 

Ραρο ἀδ9, Ἰΐρπο θ, Ἰονα οὐβϑϑόθ, ᾿ἶγτο ὡς. 

Ράρο 46], Ἰίρπὸ ὃ. ἀ᾽δπ }»ὰ5 ἄτι τοχῖθ, δὰ δὰ ἀθ χατεπράυνεν, Τῖγο κατεπράῦνεν. 

: Ραρε ἀθά, Ἰίρπο ὃ, [οἴτγθ φαβϑέθ, Π᾿γ6 ὀργὴν. - 

ΟΠ Ραρο ἀθά, Ἰίρπο 12, Ἰϑιτγ οιβϑόθ, ΠΠὴπ αὑτῷ. 5 

Ραρο ἀ7ά, Ἰίρπο 9. ἀπ μα5, ἅτ ἴθι ἀς Καπιστώλιον, τε Καπιτώλιον. 

Ῥαρε 4760, Ἰίρπο δ, ἃ θὰ ἀ6 ἀναλαδῶν, ἷἰτὸ ἀναλαδὼν. 

Ῥαρο 478, Ἰίρπο θ. ἀ᾽ ἐπ Ρα5, δὰ Ἰΐθι ἀ6 προλαμύάνεν, 1ἶτα πρόλαμθδαιν: 

Ῥαρε 480, Ἰίρπ 7 ἀ᾽ ἐπ "ᾶ5, ἂὰ Ἰίθα ἀθ οὗ, Ιἶγϑ οὐ. 

Ῥαρο 489, Ἰίρπο 8, Ἰοἴτγο οαδ5όθ, ᾿ἶγο τῆς. 

Ραρο 491, Ἰίρπο 10, Ιοἴἴγο οαβϑόρ, {γα τούτων. ᾿ 

Ραρο 925, Ἰίρπια 22, Ἰοζἔγε οαδϑέθ, Πἰγθ χρηστὰ. 

Ραρο 5938, Πρπθ ὃ, ἃ Ἰῖθιι ἀθ ἃ, ᾿ἰτ ἃ, 

Ραρε 8839, Ἰίρπο 12, ἂὰ Ἰῖθα ἀς ΒΙ]Ιοἴ ΠΟΘ, Πἶτο ΒΙρΠοΙμθοδο. 

Ραρα 5937, Ἰἰρπθ ὃ 46 1ὰ ποῖο 9, Ἰἴγο 46 Μδάγά, εἰ ποὺ ἀ6 ἰὰ ἀ8 Μαάυϊά. 
Ῥαρε ὅ838, ἀναπτ-ἀονηϊὸγο Ἰίρπθ ἀὰ τοχῖθ, ἂὰ ᾿θὰ ἀ8 εἰργάξετο, Τῖτα εἰργάζετο... Ἰ , 

Ραρςε 40, Ἰίρπο 10, δὰ Ἰἴδα ἀ6 ὠνάμασε, Ἰῖγα ὠνόμασε. ; 

Ραρε 540, Ἰέρπιε 12, δὰ Ἰδιι ἀ6 ἐπόγειν, Τῖγο ἐπάγειν. ; 

Ῥαρθ δ48, Ἰίρπο 1 ἀδ ΤΥ, δὰ ἴθι ἀ6 ΠΟ ἀθν ῃβ, ̓ ἶγὸ ΠΟῸΒ ἀδνοηβ.. 
Ῥαρο 850, Ἰίρπια θ ἀ᾽δπ Ρ"ᾶ5, δὰ Ἰΐθῃ ἀθ ἘΒΑΟΜΕΈΝΤΙΒ, ᾿ἶτο ἘΒΑΟΜΕΝΤΒ, 
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ΟΗΟΘΒΙΚΙΟΝ 
ΕΤΟΘῈ ΡΠ ΘΠ Ὸ ΑΒΑΤΊΟΒ ἘΤ ΠΠ ΘΟΠΥΕΒΝΈΤΙΙΕΒ ΞΤΕΡΗ ΑΝΟΒ 

ΡΑΡΕΒΝΒ ΤΠ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤ ΡῈ ΙΔ ΒΙΒΙΙΟΤΕΟΘΑ ΝΑΟΙΟΝΑΙ͂, ΘῈ ΜΑΘΕΙΡ (1). 

ΟΠοΥ Κῖοβ 46 δα, τβόξοαν, ὀϊὸγ ἀθ Ῥέοοορο ἀθ αδΖα (3), γόσαϊ 

5015 5 ηΐθη. 1] ἃ ἰαἰδβό θ] 5, θα 5 ἀἰβοοιγ8, 465 ἀφο] ιηδίϊοηβ᾿ 
οὐ ἀ65 ρίδοθβ 4 τπόξζοταπ 46 αἰ όγθηξοβ βοτίθθ. {{πθ ρδυξθ 
ἱππρουίδηίο 46 500 Οαν 6 οϑὺ δοηέθηιθ ἀἄδηβ 16 γοϊαπηθ βυϊγαῃί: 
Ομλονϊοῖὶ Θαφαοὶ ογαίίοηο5 ἀφοϊανιαξίοηοβ ἐγαφηιθηΐα. Πιδιρ ἱηοαϊέαο 
ογαΐίοηοβ ἄμαθ. Ομ γαμέο 10. ΕΥ. Βοϊδδομαᾶο. Ῥαγίδιλθ 1846. {πὸ 
Δα ΡΑΥ 8, ΘΏΘΟΙΘ ἱηξαϊΐθ, οϑὺ οοηβοιγέθ ἀλη 16 τηϑηαβουὶΐ 
Ν-ΙΟῚ ἀθ 1ὰ Βιδίϊοίοοα Ναοϊοηαῖ, ἃ, Μαάτίἃ. Νοῦβ ἃγόπβ οορῖό 
ΒΠΠ 66 ΠηΔΠΠ βου ἀθχ 6465 ἀἰβοοῦγβ, τοϑίόβ ἰπόα 5 ̓ πβα α’ ἃ 66 
Ἴοαγ, ἀρ ΟΠπουιΚίοβ. ΝΟῸΒ Θ᾽ ἀοπηοηβ ἀπ δα]ουγαά᾽ πὶ; 1᾿Δαΐτο, 

ἱπε 16 ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰκονιζόντων, ραταῖϊτα, ἃ 
505 ΟΠ, ἀδη5 ᾿Ὅπ ἀ65 ῬγΟο ΔΙ Π5 παπιόγοβ ἀθ οοἰέθ Βουαθ (8). 

Τ᾿ Εϊορο ἀ᾿ Αγαίϊος οἱ (6 ϑέόρϊιαηος οοτητηθποθ, ἀδηβ 16 τιδππβουὶξ 
ἀο Μδαυά, δὰ θ85 ἀὰ τϑοίο ἀπ ἔθα! Ποὺ 27, οἱ ἤπὶν γϑὺβ [6 πασί 
ἀπ τοῖο ἀπ θα 1οὲ 859. Οδ τηδηπβουῦῖξ δ 46 ἔουτηδί ἱπ-απατίο, 
6 ῬΔΡΙΘΥ ἀθ οοίομ, ὄρυξ δὰ ΧΙΠὀῸ 5ἰδοῖὶθ (ἃ ὁ6. 4} 56} 016) οἱ 
ΔΓ ἰγοῖβ τιδὶπβ αἰ ἤόγοηίοβ. Π, Π]ορο ἀ᾽ Αταϊοβ οἱ Ὧθ ϑιόρμαποβ 
οϑὲ ἰοὰΐ ϑηίου απ 5616 οἱ τηδιηθ τηδὶη, 46 1 Ρ] 8 τηϑαγαΐβο 

1. ῬΌΡΠ16 Ρδγ 1ὰ Ῥγϑιηϊὸσθ ἴοὶϊβ ἀδὴβ ἴὰ Του ἦ6 Ῥ]νοϊοσίο, ἀ6 ΤΑ ἐγ αὔιιγ8 
εἰ α᾽ Ηἰβέοῖγδ αηιοίθηηθβ, 1877 (Φην 16), Ρ. 88 - 8. 

2. Ο᾽ββύ ΡΥ ΘΥΤΘῸ αὰθ 4. Υ. θοηδίάβουη αἰϊξ ἄδηβ.- β8οὸὺ Ηϊβέογῳ οὐ {6 
ΤαΑϊογαΐιγο οὗ αποίεμξ Οὐϑθοθ ἤγοηι ἐΐι6 οι ἀαξίον ΟἹ ἐἶι6 ϑοογαξία 5ο]ιοοῖβ ἐὸ 
ἐΐι6 ἑακίπῳ οΓΓ Οοηϑβίαπείμοριίε ὃψ ἐδ ΤᾺΥκ8 (Ἰοπᾶομ 1858), ἐ. Π, Ρ. 889: 
«Τὴ {πὸ ταεῖρτι. οἵ {πβυϊπῖδη, {Π6 οο]θγα θα Ηἰβέουδη ῬΒΕΟΟΟΡΙΒ σαἰηθα ΒΟΠῚΘ 
»γδραξαίοη ἃ8 ἃ τποίογι οἴη, ἃπᾶ ἢΐϊβΒ ῬῸΡΠ ΟΠΟΒΙΟΙΒ Παβ Ἰοΐ ἃ8 δρουΐ 
»ὑνγθηεν ΒΡΘΘΟΙ65,» οἷο. ῬΥΌΘΟΡΘ 1 ἰβίοσίθη δίαϊῦ πα ἀθ Οόβαγέθ; οἡ νἱϑηΐ 
Ὧἀθ αἰγθ απ 16 τηδῖέγο ἀθ Ὁποῦ Κίοβ ὀξαϊξ πό ἃ ἀδζᾶ. 
᾿ 8, Π ΤΟῸΪ]Θ ΒΓ 165 ΤΩΪΠΊ65 δὰ ἰθῖὴρ8 (6 Ζυβίϊηίθη. ΤοΥβα  ὍΠ ἃ ὈΘβοΐῃ 
ΑὟ τϑηνουθι δ η5 16 ΘΟῸΓ8 ἃ ργόβοηξ γᾶν], οα 16 ἀόβίρηθ αἰμβὶ: ἴϊηιοβ. 

1 
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465 ἰτοῖΒ. Ἐπ᾿ ἰοπί, 16 τηϑηαβουῦ οοτηρίο 189 ἔθα]]οῖβ. Οὐ θδέ τη 
ΡῬγόβοαί ααθ τοῦς Οομπβίδηςζη ΤΔΒΟΔΥΒ ΙΟΥΒ ἦθ 80η ραββᾶρδ ἃ 
ΒΠοάΘ5 (γοῖβ 14589) (6). 

ΤΠ Ἰορο Δ᾽ Αταθοβ οὐ ἄθ Θιόρμαποβ πθϑὲ ρᾶβ8 β58Π8 ργύβθηξου 
απθ απο ἰπἰόγδι μἰβίουαπθ. [65 ἀθὰχ ῬΘΥβοππαροβ ΔΌΧαΙΘΙΒ. 1] 
5 ΔΤΘ556. Π6 β0ηΐ Ρδ85 (65. ᾿ποοπηι8. 1.6 ῬΙΘΙΉΪΘΙ πὶ πῃ (65 Ρ]18 
Ὀτάνοβ ᾿Ιοαοηδηίθ 46 Βό]δαῖτθ. Γ᾿ δαΐτο το πα! 46 στη 5 ΒΟΥ Ι 068 
ΘΟΠΊΠῚΘ ΘΟΠΥΘΙΠΘΙΙ ΟΥ̓ ΠΔ116, ΡαΪ5. ΘΟΙΏΙ6. ῬΙΌΘΟΙΒΙΙ 46 16 ῥτῸ- 
γίποθ 46 Ῥαϊθϑίϊηθ: 1ὰ Νουοῖίε 108 46 αβιπῖθη 5’ ΟοοαΡ6 ϑχοὶα- 
βἰγοιηθη 46. ὁ6 σοῦγθυπ αν οὐ ἄπ σουγθιποιιθπί ἀθ 1ὰ ῬΑ] ΘβΕΠ6. 
ΤΠ Ἰαἰόγδι 46 οοὲ Ε]ορο 8 δοογοῖξ, ἄπ τοβίθ, οοπϑί όσα θπιθηΐ ρδΣ 
16. ῬΟΒΒΙ 116 ἀθ ἀόίθυτη πον Ῥγθϑαθθ οχαοίθιῃηθηξ ᾿᾿Δππόθ ἀδΠ8 
Ια 6116 11 {πὸ ρυοποποό οἱ 46 ἤχϑι, ἃ {1Ὸ15 οὰ ααδ}6. 8ῃ8 Ῥγὸβ, 
14 ἀαίθ 468 ρυϊποῖίραιχ ὀνόπομιθηίβ ἀοηΐ 11 οοπίϊθηξ 16 τέοϊί. 

Π ραϊαῖβ ρτοθΌ]6, 51 ὁπ 110 ἄγθὸ δἰϊθηίίοη 165 88 ΧΙ- ΧΗ, απ 

16 ΘΟΠΥΘΙΠΘΙΙ 46 Ῥαϊθβίϊηβθ ὀἰαπῦ γϑπα Ὑἱ δι θυ, Ομ 6 11 ἰαἱ δυτὶ- 
γαΐϊὶ 46 ἰθηρ8 ἃ δαυΐ6, 165 ἰγανϑὰχ αα᾽}} ἔαιβαιε 81015 ϑχόθαίου 
Ροι 1 ΘΙ 61 Πβθθιιθηῦ ἀθ δα, 86. Ὑ1}18 παΐϑ!θ, οὐ 856 ἐτουγαῃί 
οοἰίθ ἔοϊβ. δοοοιηρᾶρπό ἀπ ἄμ Ραϊαοδέϊηαθ, 568. οοτη ρα" ἸΟὐ68 58 151- 
τοηΐ οοίίθ οοοαβίοη ῬΟῸΤ ΤΟΠαΥΘ Δὰχ ἀθαχ Ρ] 05 Παπίβ ῬΘΙΒΟΠΠΔΡΘΒ 
Ὧδ 16 ρχονίῃοθ ὑπ Πομηηαρθ Πδίξθαν οἵ, βθιθ ]6-{-11, τηόγι6. Ομ 
ἀπὲ 856. τόπῃϊ ἢ ΔΒΒΘΙΙ] 66. 50] ΘΠΠ6116 ἀδη8. ἀπ οπματοϊς ρῬαὈ] 10. 
ΟΠου κίοβ, -- τὴ δέρῃ, --- ααἱ οαἰδδαῖί, ἃ οοἰΐθ ὄροαπθ, ἀθ ἴδ 
τόρυϊεαθίοη απ (65. πηθῚ ΠΘπ185 οταίθαβ ἀθ 1 ἘΤρΡ Τ6, β᾽άνᾶπρᾶ, 
οπατρό οὐ οἰ Θ]]θιηθηῦ 46 ῬΤΌΠΟΠΟΘΙ, 60 Ῥγόβοποθ ἀπ ΘΟΠΥΘΙΠΘΙΕΤΣ 
οἱ ἀπ ἄπο (5), τὰ αἰβοοῦνθ ἄδηβ ἰθαθ6] 11 τοίταραι τ 165 ΠΟΙΡΥΘῸΧΣ 
ΘΧΡΙΟΙἐ5. 465. ἄθιχ ομϑίβ, ταρροίαϊξ 165. Βθυυθ6 8. ὀτηϊποηίβ 4118 
ἀγαϊθηύ, ἃ 1 Θηγὶ, το πθ ἃ ἰὼ Ῥτουποθ, Ρααβ, ἃ ἰὼ Ῥέτοτγ 80}, 
τοργόβοηίαι!, ρᾶν τπιϑηϊότο 46 ργόαϊοίϊομ, 1ὰ ἔανθαν ἱπη μόν 1416 ἐοπίθ 
Ριδίθ ἃ τόδοιηρθηβοι. ἰθὰῦ ἀόγοπθιμθηί οἱ ᾿θαγβ ἰαΙθηΐθ. ΡῈ (0 
ΠΟΙΥΘΔΙΧ ΠΟΠΠΘαΤ5. Οὐδ ἀρυηΐοι {γα οϑί 8562 ργύοίθαιχ ἃ ποίου. 
Ὀ᾽δαίτοθ. οομΒἰ ἀόγα οπ8, αἀα Ὅἢ ΘΧΡΟΒΟΙα Ρ]ὰ8 θά68, ρϑιηθίίθηξ 
4 ὀϊ Ὁ] απο 1 Ε]ορα οδέ δηίόσίθαν ἃ 1᾿δπ ὅ80, πιδὶβ βϑαϊθιμθηΐ 
ἀπο δῃηπόθ οα Ὧἀθ ἄθιχ. ῬῬυὀοϊβόμηθῃς θῃ οϑίίθ δῃπόθ ὅϑθ, 5':ἐέ- 
ΡῬθδποβ {πὸ Ῥτόπαι Ρᾶγ 1 ἔαυθαν ἱπηρότία!θ, 46 βίη} ]0 σοηϑμϊαῖνα 
ααἢ} ὀΐαϊί, ἃ 16 ἀϊρηῖ ὁ 46. ργοοσοηδιῖ. Οἱ ρϑαΐ ῬΘΏΒΘΙ 486 ΠἜἸορο 

1. 16 πηβ. ρουύθ δὰ [0]. 188 γὸ, ἄθ᾽ ἴὰ ῬΥΌΡΥΘ τηδὶη ἄἀθ 1, Ἀβοανῖβ, 1ὰ βοὰ- 
βου ρύϊοη βαϊναπίο: χτῆμα Κωνσταντίνου τοῦ “ασχάρεως, ἐν Ῥόϑῳ δωρηϑέν. 

2. ΤΙ ποὺβ ραγαῖῦ ἃ ῬΓΌΡοβ α᾽ θη ρου 1᾿οχργθβδίοπ ἔγαηφαῖβθ «ἀπ68», 
ῬΟῸΣ ἀέβίρμοι οο5. ομοῖβ τη] αῖγοβ βρδοίδχ Ἀρρϑ᾽όβ ἄμιοοβ (δοῦχες), ααὶ 
ΘΟἸητηδηἀαίθηῦ 168 ἐγοιρθ8 Ῥοβίόθβ 8} 168 ἔροῃἐϊουθβ 46 1 ΕτηρῖτΘ τοτηδῖπ 
ΔῸΧ 5ἰδο1]65. 46 1ὰ ἀδοδάθμοο. 
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ἀθ ΟΠουιΚίοθ πὰ ργόοόαό χα 46 ἐγόβ-ρθι ἀ4θ ἴθιρ8 οδὲ δοίβ 
οὐοῖθι ; απθ, Ιουδα} {πὸ ρσοποποό, οα ἀέαϊὲ ἀὀϊὰ δὰ οοπτδηΐ, 

᾿δη5 ἴὰ Ῥτουίηθο, ἀθ8. ᾿πίθηξοηβ ἀθ 1 ΘΙ ΡΟΥΘ σ, οὐ δ5862 δβϑαγό 
ἀ6 Ιϑν Ῥιοομαΐηθ τόδ] βαῦοπ, ΡουΣ απ 1 οὐαίθαν ἐὺ θη ὙΠ 
ἃ ΘἸΒΒΘΥ ἀδη5 58. ΠδυΔ Πρ Θ. ἀΠ6 8150 Δ ΌΠ16, ααἱ πὸ Ροσῦγαὶΐ 
ΤΩΔΠΘΠΘΙ (6 ἔδιτο Ρ]αἰβὶν δὰ αῦαῦ ῬΥΟΘΟΙΒΠ]. 

Βδρρουίομβ Ὀυϊόγθιηθηξ οὁ6 αα ὍΠπ 581} 46 16 οδυγϊὸτο ἀθ ΟδΆ 
ἀθαχ ρθυβοπηᾶρθβ. 616 ποῦ ρᾶταῖν α᾽ δυίδηῦ θ]15 π|}16 46 ἸΘῸΤΒ 
ΠΟΠῚΒ Π6 ἤριτοηΐ Ρ88 ἄδηβ [65 τϑοι6 115 ὈΪΟΡΥΔΡΐαπ685, δὲ α6 
165 ἀπο] 168 τοηβθι ρθη θηΐβ ὀρδὺβ αα Ὅπ ΡΘαΐ τοι 1 501 ΘῈΣ 
οΟμρίθ ΟΠ 62 165 δαίθασβ ἀπ (6 Π05 πο Ἰδμιδὶθ ὁἐό οομπαθηβέβ 
6. πη ΟΠδΡῚΐ6 ἀδηβ 165 Πἰντ 68. ΤΟ ΘΙ 68. 
ΑὙΔΟΒ, ῬΟῸΓ ΘΟΙΙΠΊΘΠΘΘΙ ΡΔῚ ΟΘ]αὶ (465 ἄθαχ απ Ὸπ ΡΘαΐ ιν 

Ροπμᾶδαπέ ἰὼ Ρ᾽ὰ8 φταπᾶθ μόν οάβ 46 δὰ σἱϑ, ὀΐαϊξ πϑθ ἀπ ΡΔΥ5 
ΔΡΡΟΙό δὰ γιὸ 5ἴδο]θ ἰὰ Τουβαγηιόηϊθ. 1,8. Ῥτθιϊὸγα [οἶδ 416. ΠΟῚΒ 
Θηομ 0 η5 ὈΔυ]6ν ἀθ [πἰ, 11 856. οῦγθ θη ἴαοθ ἀθ Βέδβαϊτθ. Οὐ δδί 
6 1'δῃ ὅζῶ. «“πϑεϊπῖθπ, πθυϑὰ ἀρ ᾿᾿ ΘΙ ρ αν, νἱθηΐ α᾽ δέγθ τουϑίι 

ἀθ 16 οματρθ ἄἀθ ηνασίδέον ηνδἰϊένηην; ϑιἐίαΒ οὐ Β6 15 ῖγθ, 5685 «ἀοτγ- 
ῬΒοτθδν, [οπηΐ ἰὰ ΘΘΙΤΘ ΡΟᾺΣ ἰπἰ. [0Ππ0 ΡΥΘιηἰὸτθ ἱπου βίοι αἰτὶρόθ 
ΡᾶΓ Θὰχ δῃ Ῥογϑδιιηόηϊθ ἀγαὶξ 6 οουτομπόθ 46 βιοοὺβ: 118 
ΘΠ ΓΘΡΙΘππμΘηἑ ὉΠῸ ΠΟΌΥΘΙΪΘ οδραρηθ ἀδη8 ᾿᾿Αὐηόηΐθ ῬΙΌΡΙΘ: 
ΟἾϑὺ ΔΙΟΥΒ. 4115 56 ἰδ ββθηΐ Βα ΡΓΘμαγ6 οὐ Ὀαϊτθ ρ8 Ναγβὸβ οἱ 
Αταδίοβ. (ῬΊΌΘΟΡΘ, (ἰμογγ ογδίιο, 1, 12, ρ. ὅ9, 64. α. ΠΙπάοτ) 
[6 Ναγβὸβ ἀοπί 11 δὲ ἰοὶ ααθβέϊοπ πθ οἷν ρᾷ8 δίτε οοπίοημαα 
δΥΘΟ 16 οὐἸδῦτο θαππαπθ ἀθ τηδηθ ποῖῃ, απἱὶ ἔπί 16 τῖναὶ ἀθ 
ΒόΠβαῖγο οἱ {ταῖν ἀιι851, ἀπ τοϑίθ, 50η οὐἹρίπο 46 ἰἴὰ Ῥουβδιϊηόηϊθ: 
ΟἾοβέ πῇ ἴτὸγτο ἀ᾽ Ατδίίοβ. Ατδίίοβ οὐ 1πὶ, σπθ] 165 δηημόθβ Ρ]18 
ἰατὰ, --- Θη δοίϊ ὅ80 --- ἴοπῦ ΘηΒΘ 016 ἀόίθοίοπ, οὐ ραββθηΐ δχ 
Βομιδῖηβ. ῬΟῸΣ 168 ΤὝσΟΙΡΘΉΒΟΙ αθ οδί δοίθ, 16 οσταμᾶ Ναγβὸβ 
165 ΘΟ ]6 ἀθ ργέβοπίβ, ὁ6 αὰθ6 γογδηΐ, ΘῈ 9105 Ἰθαπθ ἔτὸγο, 
ἴβαδο, 5᾽ ΘΠ ΘΒ56 (6 βαΐντθ ΘῈΣ ΘΧΘΙΏΡΙ6 (Ρτόοορθ, ἐδέά., 1, 1, 
Ρ. 79). ᾿)ὸβ ἸοΥβ, Πα ᾽θβ βουυϊθασβ ἀθ 1 Ἐπηρίτθ, 115 Βθοοπᾶοθηΐ, 
ἰοιβ 165 ἰγοΐβ, ἀνθὸ διίδηξᾷ ἀθ φὸϊθ αὰ ἀθ Ὀιδγοῦτο, Βέό]βα 116, 
Ναγβὸβ, 165 δαΐτθθ ρσόπόγαιιχ 46 “Ζπϑιϊπίθη, οἱ ἢηϊββθηξ ΡΔῚ 8π0- 
ΘΟ 6. Γῇ ἀρτὸβ 1 Δαΐγθ, δὰ τη θα ἀρ ο]ου θιι565 οδυτ ὸγ 8, 885 

ἀ65. ΘἼΘΙΓΟΒ ΘΟΠ ΓΘ 168 ΒΑΥΡΔΙ 68. 
Ῥοιϊ 66 ααἱ οϑὲ βρέόοι δθιηθπί ἀ᾽Αταίῖοβ, οα οοπίπαθταῖϊ αἾ- 

ΘΠΟΓΟΙ, 51 ΟοΥ  Κίοβ πθ σϑηδὶξ ποι ᾿ΔρΡΡΥΘπᾶτο, ο6. αα}} ἀονῖηΐ 
ἄορυϊθ 16 τπηομηθηΐ 4θ 505 ραϑϑαρθ ἃ [Ἐπηρὶγτο Ἰπϑαπ᾽ ἃ 1᾿Δηπόθ 
ὅ99, οὐ ποῖι5 [6 ΓΘΙΓΟΙΨΟΠΒ 6 Γ[Ὰ116, δπὶι τα θὰ ἀ6 Τ᾽ ὀἐό, ἕαϊβαπί 
ΟΔΙΡΑΡΘ. 8018 165 ΟΥ̓Θ5. ἀπ ογαπᾶ Ναιβὸβ, (ῬΊΌΘΟΡο, Οὐ 6776 
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(ΟἸοἰδιίφιιο, 11, 18, ν. 199.) Τιουβαπθ Βό!βαϊτο οἱ Ναϊβὸθ δυγθης 
ορόγό θὰ 7οποῦίο ἢ ΔῚΣ ΘΗΥῸΠ5. (6 ἔθττηο, Αὐδίίοβ, ρίαοό ἀόβοι- 
Τη8 18. 5018 16 ΘΟΠΙΠΔηἀοιηθηΐ ἄἀθ Βό!5α116, οϑὲ ροβίό ρδι [πὶ ργὸβ 
Ἃ6 16 ν16 α᾽ Οβίπιο ἄγθὸ ππὸ αἰνίβίοη αἰ Οθβουγαίίϊοθ. θ᾽ ταΐ]]ὸ 
Ποιηπιθ8. (]δια., 10, Ρ. 212.) ΠΠ ρῬτοπᾶ οδθέίθ δηπόθρ 8565 ΘΔ ΘΙ 5 
αΑἼγοῦ ἃ ΒΌΤΟ, ἀγϑηΐ 5018 565 ΟΥ̓ΟΤΟΒ ΠῚ ΘΟΥΡΒ α᾽ από. ὁ0η- 
Β᾽ἀόγα 16. (1διᾶ., 20, ». 224.) Ῥαΐβ, δἴἋ υἰῃίθμη 5, ἸΟΥΒα 6. 168 
οΡότα Οη8 οπΐ ΤΘΡΥΪΒ. ΘΟπί6 Οβίμηο, ἢ 56 βίρῃδιθ ῬᾺῚ πῇ {ταϊ 
46 Ὀταγοῦγο δὰ βἱόρθ 46 οοίίο ν1}16. (1 ὲα., 27, ν. 257.) ῬΙΌΘΟΡΟ 
γτόξοπα (10ὲᾶ., 29, ν.. 270) αα᾿}} ἀθυϊηΐ βαβρθοῖ ἀἢ ρθα Ῥ]ὰ5 ἰαγᾷ, 
αἰπδὶ απ Ὀ]υΒΙ θα. α(θ. 8565 ΟΟἸ]ὸριιθ5, ἃ Βόϊβαϊσθ. Π πὸ αππία 
Ρουτϊίαπί ροϊπί Τ14116. Οπ Βαϊ αα}} οοῃίΐππα, ἀΔη5. οοίία οομέγόθ, 
δ ΘΈΘΥΤΘ ΘΟΠΙ6 165 ΘΟ 5 ἄγθο Φθαη, Βοβθαβ οἱ α΄ δα 165 οόπόνδιχ, 
Ροπάδην απ Βόϊβαῖτο ὀΐαὶ! ἀρρο]ὁ ἃ ρυθπᾶτο 1ὰ οομαπίίθ ἀθ 1ὰ 
ΘΒ ΡᾶρηΘ ἀθ Ῥοῖθθ, θὴ ᾿᾽δηηόθ ὅ40. (16͵α., 80, Ρ. 272.) Οπ ροτὰ 
πη6 δαΐ6 1018, Ῥοπᾶδηβ ἀΠη6 ΠΟΌΥ6116 ρέτοαθ ἀθ6 πϑαΐ δηπόθβ, [ἃ 
ὰο0 Δ᾽ Αταίϊοβ. Μαΐβ, ἃ ᾿᾿δαίοιηπθ 46 ὅ40, ῬΙΟΘΟΡΘ ποιϑ Δρριθπα 
αα} {αῇ φηνογό θᾶ: «{πϑ 1 ηΐθη, ἃὐθὸ {1015 δα 85 σόπόγαμπχ οἵ 
τη1116 ΠοιηηΘ5. ἀθ αν δ]θυ 6, οοιη αἰ 6 1θ5. αόριά65. (Ζ͵α., ΠῚ, 
94, γ. 426.) Ῥοὰχ 8η8 δρτὸβ, 1 ραῦῦ ἄγθὸ ααδί8. δαί 65 οΡόπόγαιχ 
ῬοῸ ἀπ Θχρόαι το ΘΟμΐ 6 165 ϑο αν 8 (7), βοὰβ 16 ΘοΙμηδηαθ- 
τηθηΐ βιρτῦπιθ ἀθ ᾿᾿θαπαααθ ἄὰ Ρ8 118, ομοϊαϑίίοοθ, απἰὶ 56. ἣΐ 
θαίίτο. (1δ1α., 40, Ρ. 455.) Ῥαϊβ οπ 16 ἔσοῦνθ, οὰ ὅσ9, [αϊβαηΐ 
Ὧ6. ποῦγνθϑϑι 1ἃ ΘΊΙΘΙΤΘ ΘΟ 165 ἀόριαο5 (1ὲά., ΤΥ, 25, ν. 593), 
οἱ, ἀδη8 [ἃ τηδῖηθ δηπόθ, οπαῖρό ρδ1 1 ΘΠ ΡΟ θα αἰ ἼΠ6 τη Ἰββίοη 
δαρτὸβ 465 Ηππ5 Οὐἰοῦτρι8: 11 165 ἀόοϊ4θ ἃ ὄγαοιθν 16 ἑουυ οἷ 6 
τοιηδίη. (1δ]ά., 19, ». ὅ54.) 6. 5αοοὸβ ἀϊρΙομμαίίααθ ἐπὶ 16 ἀθυ πίθυ 
ὀγόῃοιμθηί Πθιθαχ αἀἰππ6 οδιτϊὸγο ῥτόϊμηδίπηόπηθης ἱπ ΘΙ ΓΟΙΏΡΊΘ, 

᾿ΤΉ815. αἀὀϊὰ ρΡ]οῖπθ ἀθ Ὀγ1ΠΔηΐθ. βοῦν ηἶ5. Α απΘΙ 168 ΒΘΠΙΔΙΠΘΒ 
46 Ιὰ --- ἰου]οι5. 6 1᾿᾿δηπόθρ 09, --- ὁ6. γϑὶΠδπί οαρ᾿αῖπο μόν 
τη βόγ Ὀ]ΘΙηθηΐ, Βα ΡΥΪΒ. ΡΔῚ πῇ θᾶ ἄο Το ραγβ, Ροπᾶάδπί 616, 
ἃ 16 βαϊΐθ ἀἴἀπο τθ Ἰοσσπόθ 46 τηϑιοδθ, 11 56 ἀόβα!όταῖϊ μγθ85- 
απ 568] ἃ ὑπ ταΐβϑθαι. (101α., 217, ν». 604.) 

Τὐέϊορθ 46 ποῖβ ΡῈ] Π 5. ΡΘΥ πιθοῦ 46 ΘΟ ὈΪΘῚ ἀΠ 6] ατ165 ἸΔΟΌΠΘΒ 
ἀδη5 ἃ Ὀἱορ τα ρμΪ6 ἀθ ὁ6 ρφόπόγα!. Τιουβαα}}} ἑαΐ ργοποποό, ΑΥΑΙΙΟΒ 
ΤΟΙ] βϑαΐϊς 165. ΤΟποίϊοηβ ἀθ Τόν Ῥαϊαοδέϊαο (5). Οὐδ οο ααὶ 

1. ῬοὰΡ ὁ6 ποόῖὰ οὐ οοϊαὶ 4ο8 Ἠπηβ Ον οι" σιι)8, απ ἢ ΤΟ ΠΟΘΙ ΘΓ Ὁ]ῈΒ 
Ῥα8, ποὺ δάορίομβ ἴὰ ἐγδηβουιρίϊου ἀ6 Ἐδ. ἀθ Μαυγαὶί. 

2. Τοχίβίθποο ἀὰπ ἄμα; Ῥαϊασδέϊμαθ, ρογίαπῦ 16 εἰσ 46 υὖν ϑρεοίαϊηϊ] 8 
(περίβλετιτος) οϑὺ οοηῃβίαϊόθ, ἀὸβ 16 τνῪο βίδοῖθ, ρᾷ" ἴὰ Νούίἑα αἰρρϊξαξιηι, 
ΘΠαΡ. 29, ν. 78, ἐᾷ. Βοθοϊκίηρ. Βοϊββοηδθ (ΟἸογοὶὶ Οἰαφαοὶ ογαξίοηθ8. ϑίο., 



ΘΙΒΟΟΙΉΒ ΡῈ ΟΗΟΘΕΒΙΚΙΟΒ ε 

τοαβοῦί, αἀ ἀπὸ ρατί, ἄὰ εἰΐτο πιδη (εἰς ““ράτιον δοῦχα χελ.), 
αἰπδὶ απ ἀὸ αἰ όγθηΐβ ραββαροθ ἀὰ ἀἰβοοῦτβ (8 ΠῚ, 2, οὰ τοῖς 
χιερότερον ἡγεμόσιν, Θὰ Ῥαυαμξ (65. ργόἀόοοββθανθ ἀ᾿ Αὐδίο5, οϑί 

ΟΡρΡοβό ἃ τῷ τῶν φυλῶν ἀρχηγέτῃ, 16. « ΘΟΌΥΘΓΠΘΕΙ ΟἾΥ]]» --- 517,1, 
στρατηγός --- 8 ΥἹ, 1, τῷ στρατηγοῦντι --- ὃ ΧΤΥ͂, 1, τοῦ στρα- 
τηγοῦντος), οἱ, αἰ δαίτα ρᾶτί, ἄθ ἴὰ παίπτθ 468 δοίϊοῃβ ααὶ βοῃΐ 
ταρροτίφοβ ἃ 88. ἰἸοαδηρθ, οοηθ ἀπ ἐπόδίγο οὰ 6108 8560. 8βοηΐ 
ραββόθβ. (Υου. 16. ρίδῃ ἀὰ ἀἰβοοῦγβ, οἰ-αρτὸβ, Ρ. 9.) 

Π᾿ αρτὸβ 66 απ Ὸπ ἃ Υὰ ρὶὰ8 παπί, 11 πῪ ἃ απ ἄθιχ ρότοαο5 
ἄδηβ ἰὰ νυἱἷθ ἀ᾽ Ασγδίϊοβ, ρομᾶδπε [θα 61105 Οἢ ῬαΪΒ56. ΒΙΡΡΟΒΘΙ 
4α᾿ 1} αἷλ οοιπιαπαό 1 ἔγομεϊογο 4θ Ῥα!θϑίϊηθ: 18 Ῥυθπη το 8 ὀϊζοπὰ 
ἀθ Ι'δὴ ὅ80 ἃ [δὴ 589: ᾿᾽δπίτο, 46 ὅ40 ἃ ὅ49. Ομ ἐξα! τὰ ἰοαΐ 
ἃ ΤΠ Θατο, δὴ 5 Ὀοοπραηῃΐ 46 5ἰόρμαμοβ, απ 16 ἀἰβοουγΒ. η6 ΡΘαΐ 
δίτο ροβίόνυίθαν ἃ 1ὁ6ό ἀ6 ὅϑ6. Ῥὰαγν οοπβόσπθηϊ, 168 αἰ ΓΘ η 5 
ἑαὶϊϊβ ἀθ φἜΘΙΤΘ ΔΟΟΟΙΩΡΠΪβ ΡᾶῚ Ατδίϊοβ, ροπᾶδπύ απ] ὀέαϊ! ἀμ; 
Ῥαϊαοείίηαο, οἱ ταθομπίόβ ρᾷΐ ΟἸΟΥ ΚΊοΒ, 86 βοηΐ ραβϑόβ θη το 165 

δηπέθβ ὅ90 οἱ ὅ96. 
Ῥδγμΐ 168 ΘΧρ οἱίβ ἀ᾽ Αταῦοβ ἀοπί ρᾶ1160 ΟΠοΥ ΚΙοβ, 11 δύ πῃ 

᾿ρἰταίαροιηθ πιότητα], ταρροτίό θὰ σταηᾶ ἀόία}} δὰ 8 ΙΥ̓́. Ατδ08, 
ἀρτὸβ δυοῖν αϑϑιὀρό Ἰοῃρίθμηρδ οῃ γα πῃ οἰβίθαι-ἴοτί τόραϊό 
ΒΟ ΧΡΌΡ ΠΑ ]6, ἀόοοῦνεῖς ἀπ 7οαν Ια θοποιο ἀπ ὀροῦί, ρὰν ΙΘα86] 
1 τόπβϑις ἃ ρόπόξγοι. ἀδηὴβ ἰὰ ρΙδοθ. Ῥϑὰ ἀργὸβ, 16 τηδιηθ βἰταίδ- 
ϑὸχηρ βουνὶξ ἃ Βό] 5 ῖγ6. ῬΟΌΤ. Β᾽ΘΙΏΡΆΤΘ ἀθ Νάρ]95. ΜαΙπθατθα- 

Ρ. 126, ποίθ 2) ανδηρφαὶϊν ὑϊπϊἀοτηθηὺ 1 ορ πίοπ αὰθ “οῦχα τ ἄθναῖῦ Ρὰ8 
ὀΐτθ ἂπὶ ποτὰ ῬΙΌΡΓΟ. «γον (Ὑσϊανία),» ἀϊ8α11-11, «πὶ Αγαΐίηι Τλιισαηι εὐ 
»ϑέορϊιαπιι Ατοϊοηέθηι (δυο Ῥγίηοίροηι). Ῥαΐο ποῖ Ῥασδτη, 56α ἀποθπη 6856 
»αἸοοπάθπτη. Απ Παοαβ θὰ άπ αϑίδξθ ποτήθῃ ἔπουῖὺ ργορσίατη ἀπθῖΐο. Ῥτο- 
»οορίαβ, ἦθ αεαΐζ., ΤΙ, Ῥ. 226, 34: στρατιωτιχῶν δὲ χαταλόγων ἄρχοντα τῇδε 
»χαταστησάμεγος, ὃν δοῦχα καλοῦσι.» Βοϊδδομδαθ ἀυγαὶϊν Ρὰ ΟἸΘΙ ΘΏΘΟΥΘ 
Ῥτοοορθ, Ομογγ Ῥογβίψιιο, 1, 18, Ρ. 89, 1. 6, οὐδεὶς δὲ οὔτε Ῥωμαίων στρα- 
τιωτῶν ἄρχων οὺς δοῦκας καλοῦσιν, οὖ ἔα ΓΘ ΟΌΒΘΥΥΘΥ αἀ6, ῬΑΥΓΤΩΪ 165 ἀἸΒΟΟῸΓΒ 
ἀθ Ὁπουικίοβ ααἱ βοπὺ ρα] 165, ΠΥ ἃ ᾿᾽᾿όΙορθ απ αὐτο ρθυβοππᾶρθ, ϑατη- 
τῆῖιβ, ααἱ ἀγα ὁἰ6 ἄμα; Ῥαϊαοδέϊπας αναδὶ Ατὐαίϊοβ (Ῥγόοορθ, Ομ 6776 Ῥονϑὲ- 
6, Π,1, Ρ». 155, 1. 6: οὗ ΟΒονίκίοβ, Τὔΐοσο ἀ6 ϑιδηηιηνιιβ, Ὁ. 28, 1. 14 οὐ 
Ρ. 29,1. 4). Θυαπί αὔχ αἰ] θαύϊίομβ ἄὰ ἄνα; Ῥαϊαοδέζναθ, 681168 βοπὺ τὅρ]όοβ 
οὖ βοϊρ ηϑαβοιηθπὺ ἀἰβεϊπηρτιόοβ ἀρ 661165 ἀὰ βΟυν ΓΙ Θαν οἷν} ἀθ ᾽ὰ ῬΓΟΥΙΏΟΘ 
ΡΣ 1ὰ Νουεῖϊε 108, ομαρ. 2: Ἐπικοινωγήσει δὲ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ταῖς πολιτιχαῖς 
αἰτίαις χαὶ ταῖς τῶν δημοσίων φόρων εἰσπράξεσιν ὁ χατὰ χαιρὸν περίβλεπτος 
τῶν τόπων δούξ. --- ΟΠαρ. 8: οὐδὲ τὸν περίβλεπτον ϑοῦχα, οὐδὲ τὸν ἐνδοξό- 
τατον στρατηγὸν (Ξ-Ξ- πιαριίβέγιιηι ηνϊξι).) ἄδειαν ἔχειν ἀφέλχειν τοὺς προσε- 
δρεύοντας αὐτῷ (τῷ ἀνϑυπάτῳ) στρατιώτας .. .. Ἔσονται δὲ διαχεχριμένοι 

- -“ «-“ - ’ " « . Ε ΄ "» Ε) , 

τοῖς ὅλοις ὃ τε περίβλετιτος τῶν τόπων δοὺξ χαὶ ὁ τὴν ἄγϑυπατον ἔχων ἀρχῆν. 
Καὶ ὁ μὲν ἡγήσεται στρατιωτῶν τε λιμιτανέων χαὶ φοιδεράτων καὶ εἴ τι κατὰ 
τὴν χώραν ὁπλιτικόν ἔστι, πλὴν τῶν ἀφωρισμένων τῷ ἀνϑυπάτῳ στρατιωτῶν" 
ὁ δὲ τὴν ὑπὲρ τῶν πολιτιχῶν προσώπων τε καὶ πραγμάτων καὶ προσεδρευόνγ- 
των αὐτῷ στρατιωτῶν ἕξει πρόγοιάν τὲ χαὶ φυλαχὴν χτλ. 



6 ΤΕΈΧΤΕΒ ΘΒΕΟΒ ἹΝΕΙΤΕ 

βϑιιθηΐ, σπου Κίοϑ ἃ πόρ!ρό αἸπάϊα πον 16 {πόβίγο ἀθ ὁΘ ουσίθαχ 
οχρίοἱΐ Δ᾽ Αταίίοβ: 11 ποῦβ οϑὲ Πρ ΒΒ 1016 ἀ᾽ θη ἀὀίουτηΐποῦ 16 ἀαίο, 
Δα 6116 τοβίοτα Ποϊαπίθ θαίο ὅ80 οὐ δὅ95, 

Απὰ ποι 465 {{{ππ8 46 ο᾽οῖγτο ἀ᾽ Ασγαίίοβ ἤρατο 6 ῬΙΘΙ ὁ ΤῸ 
Ἰίρηθ ᾿᾿οχρόαϊτἴοπ ἃ Φοίαθό, 116 βι[πόθ ἃ 1᾿οχίγόπι 6 ποτά-θϑὲ ἀθ ἰὰ 
τη6 1 Βοῦρο, οὐ ααἱ βουνδῖΐ Θοιητηθ (ἀθ ΘΟ ΟἿΣ 811 ΘΟΙΠΠΠΙΘΙῸΘ ἀθ 
Παρ τ τοπιδΐη ἀνθὸ ᾿1η46. [{π8 ογίθι 586, αἱ, Ρ81 88. ΡΟΒΙ ΠΙ0Η, 
οοππηδηᾶαὶϊ: Φοίαθό, ὀξαῖϊν ἰοτηθόθ δὰ ροῦγοῖν ἀ65 Βα αγΘ8 ἀΘΡα 8 
ὈΙαΒ. αἰαὶ ἀθηΐ-βἰδο 16. οὲ ϑιηρδομαῖ! 105 Βοπιδῖη85. 46 Ἰοΐγ Ἰδπιαὶβ 
Ρδἰβ  ]θπιθπί ἀθ 1ὰ ροββοββίοη ἀθ οϑίίθ ἴ16: Ασὐδίϊοβ παϊξ ἤῃ ἃ πὸ 
βἰδαδίίοθμ 51 παμ ]δηΐθ, Θὴ οιηρουίαηί ἰὼ ἰὈτίθιβθθ α᾽ αβϑϑαί. 

ῬΙΌΘΟΡΘ 561], ῬΔΥ ἀπ ΔΙ] βίο ταρί4θ οἱ ἀόπαόθ 46 ργόο  βῖ0η, 
ΠΟῸΒ ἀγαΐΐ οοηβοιγό, ἀπ τηϑηϊὸτθ θη γᾶρτιθ, 16 ΒΟΌΥΘΗΪ ἀθ 
οοὺ ὀγόποιηρῃης (ἢ), ἀπααθὶ Εὰ. 46 Μαυταὶ (δαὶ (6 οἰγοηοσγαρἼο 
ὑμψφαρέδνιο, Ῥ. 156) αϑϑίβιπθ οοπιπιθ ἀδίθ ῬΟΒΒ1 016 ᾿δηπόθ ὅ51. 1] 
ἔδιάτα ΤΑΡΡΙΌΘΠΟΙ ἀθ ποιβ ᾿όροαιθ ἀθ ὁ6 ἴαϊξ αἀἰδτηθ5 αἾ δὰ 
πΟΐΠ5 ἄθιχ Δη8. [ΟΥβα 6 ΑΥΔΙΪΟΒ. ουῖδ Ῥοββοϑβίοη 46. 50Π ΘΟΙη- 
Ἰηϑηἀθιηθπί ἀθ Ῥαϊθϑίϊηθ, ΥῸ 18 ὅθ οἂ ὅ9], δὰ Ρἰὰ8 ἰδί, β0ῃ 
ῬΙΘιηἶου βοΐ ἀπ δίθ ἀ6 τόρυϊμιθυ οϑίΐο βόἀϊ οι ἀοηΐ 11 οϑί 

αποδίΐοη ἀδηβ ᾿᾿όΪορα δὰ ὃ 1Π. ἴπ0 ἰδοίίομ ταναρθαὶξ ἃ]ΟΥΒ 168 
Θηγοη5 ἀ6 Οὐβαγόθ. Οοἰίο αρὶἐαὐοη πΘ 86 ρτοα ἰδ Ρα5 ροβίόεϊθα- 
τοιηθηΐ ἃ [᾿αΥγϊνόθ ἀ᾿ Ασταύϊοβ: 6110 οχίβίαϊθ ΒοΒ. 568 ΓΔ ἀΟΟΟΒΒΘΕΪΒ 
(νου. ὃ ΠΙ, 2), οὐ 11 βϑιθ]θῦαῖς αὰ6 ὁ6 δὲ ἀἢ τϑϑίθ θὲ ΘΟΙηΠΙ6 
ππ6 απθὰθ ἀπ ργδπᾶ βου]ὸνθπιθηΐ 4685 ϑδιηδη αῖη5, ἀοπΐ 1᾿ ἰβίοΙ ΓΘ 
ἰαϊϊ τιθηζίοη ἃ [᾿δηπόθ ὅ29, Ῥραΐίτοη δαπιθίίγθ αα 16 πουγθαῖ 
ἄπο 46 Ῥα!θϑίίηθ 86 βοΐ Ιαποό ἀδὴβ ἅῃ 6 ΘΗ ΓΘΌΥΙΒ6 δι1551 ᾿οἰ αὶ 0 
46 661186 ἀ6 Φοίαθό, ροπᾶάδηΐ απ 16 οῶυσ 46 ἰὰ Ῥαϊθβίϊηθ πηδπιθ 
ὀία!ς φαού ἀἸΘπποιηθηῦ πιθηδού ὁ ἴΠἢ πιοί 46 ᾿᾽οταίθαν δὰ 8 ΧΙΥ, 4, 
ἰπίογαϊς ἰοαὶ ἃ [αἰ 16 ἀοπίθ: 165 Βαυθαιθδ ἀθ Φοίαθό ἐγθι]αϊθηΐ 
ἀοριιῖθ Ἰοησέοηηρβ Ὧθ ὙΟΪΓ ΔΙΤΙΥΘΥ Αὐαίϊοβ (πάλαι τὴν σὴν ἐτι᾽ 
αὐτοὺς ἄφιξιν ὀνειροττολεῖν τὲ χαὶ τρέμειν). Μοίζοηβ απὸ ἰὰ 
[αοίΐοη ἐπὶ τόδαϊϊο ἀὸδ 1᾿'δη ὅ82: 14. Τουίθυθϑϑθ γοϊβίπο ἀθ Φοίαδό 
δατα λ δίτθ τϑοοπαυΐβο ᾿᾿δηπόθ βαϊναμίθ. Πωππ οὐ ᾿᾿δαΐγο ἴαϊξ 
αἰ Ἄτπιθβ οὐ ροα-δίτθ θὰ ᾿ἰθὰ ἀπὸ ἃππόθ οἱ πηδπ!θ ἄθιχ Δ 
ΡΒ. ἰαγᾶ: Ρὰ8. ἰδέ, οἶθϑδύ ἱπηροββὶθ]θ. 11 ἰαπάγαϊς ρῥγόο! ρ ον 
ὈοδιιοοαΡ 165 ὀσόποιηθηΐβ ροῦν απὸ ἰΘ ἀπὸ ρᾷϊ ἀό]ὰ δίτο γϑνυθῆα 
ΔῸΧ ΘΗΥΠΌΠΒ 46 δὰ οἱ Υ δηΐθμασο αἰηϑὶ ῬΥΟΠΟΠΟΘΙ 505 ὀϊορὉ 

1. ῬγρόοΟρΘ, ΟἰμΟΥ̓6 Ῥρογδβίηιο, 1, 19, ν. 99,.1.ὄ 10 Ὀἰπά., ἔνϑα (ο᾽ ϑδἐ-ἃ -αἴγθ 
ἃ Φοίανό) Ἑβραῖοι αὐτόνομοι μὲν ἐχ παλαιοῦ ᾧκχηντο, ἐπὶ τούτου δὲ Ἴουστι- 
γιαγοῦ βασιλεύοντος χατήχοοι Ῥωμαίων γεγένηνται. 



ΒΙΒΟΟΙῈΒ θῈ ΟΗΟΘΒΙΚΙΟΒ , 

ἃ Ιὰ ἥπ ἀα ὅ88. 6 Ρ]αβ, 11 π6 5610 16 οαόγο, θὲ. ᾿ἰβαηὺ 1 πᾶι- 
ταίῖϊου ἀ6 ΟΠου  Κίοβ, αα᾿}} π6 86 βοΐ ὄθου!ό χα ἀπθ]α 68 1018 
ἃ ροίπθ ἀδθρεῖβ [Ἴδθπθ ἀθ 1ὰ ὀδιῃραΘ6. 

7, οαὐτϊότο ἀπ ΘΟΠΥΘΙΠΘΙ ΟἷΥἹ] Βίέρμδποβ, ῬΟῸ νοὶ ὄἰό 
τηοΐη5 ὈΥΠΠῚαπΐθ αὰ6 6616 ἀπ ἄπο, πθ ἔπῦ μὰ το 8 ΠΒΟΠΟΙΔΌΪΘ. 
Βιόρμαποβ(") ὀΐαὶϊξ παῦ ἀθ αδζα (δ ΧΙ, 2-9). Οπ ἵβποῦθ α86}168 
Το πούϊοηβ 1ἰ ΤΟΙ ΡΠ αναμὶ α᾽δίτο αὐομονό ΘΟαγΟΓΠΘαν 46 ἰὰ Ῥα168- 
{ἴπ6 Ῥτθιιϊότο, ααἱ μ᾽ ὀΐαϊξ ΘΠΟΟΥΘ ΔΙΟΤΒ αα ἼΠ6 ῬΙΌΥΪΠΟΘ ΟΟΠΒι- 

Ἰαῖτο (5). 1Π| 56 ἀϊἰδίϊηρπα Ὀθαποοαρ ἄδηβ 1 Θχθγοῖοθ ἀθ οοίΐθ 
οἰατρθ. [ΘΠ ΡΟΥΘαΣ, γου]δηΐ 16 ΤΓΟἝσΟΙΙΡΘΗΒΘΙ, 585 ὈΓΙΥΘΙ ΡΟῸΣ 
οοἷα 1ὰ ργουίποθ ἄθ 865 βϑιυΐοθθ, 16 Πΐ δυδποοῦ 58 Ρ͵δοθ. Π 
ὄτῖρϑα ἢ 88 ἴδνθαν 16 Ῥαϊοδέϊη ργθηϑὶὸγθ Θὰ ῬτΟΘΟηβι]δί, ἅγθ0 
ΒιΡΓότηδεϊθ 5πῚ 1 Ταἰοδέϊη6 8600Ή 16. 

Νόνθ]6 108, ομαρ. 15: ἀνθύπατον... ἀποχαλοῦμεν τὸν τὴν 
ἀρχὴν (τῆς Παλαιστίνης τῆς πρώτης) ἔχοντα, καὶ δίδομεν αὐτῷ 
τὸ τοῖς περιβλέπτοις (-ΞΞ βροοίαθιϑιι5) ἐγγράφεσϑαι. ---- ΟΡ. Π: 
αὐτὸς (ὁ ἀνθύπατος) πᾶσαν ἰδιωτικήν τε καὶ δημοσίαν κατὰ τὸ 
ῥηϑὲν αἰτίαν διαχρινεῖ, καὶ μάλιστα πάντων ττρονοήσει τῆς τὲ 
ἀνελλιτεοῦς τῶν δημοσίων εἰσχομιδῆς χαὶ τοῦ καϑαραῖς χρῆσϑαι 
ταῖς χερσί --- τοῦτο ὅπερ χαὶ Στέφανος ὃ περίβλεπτος ὁ νῦν 
πρῶτος ἐπ᾽ αὐτῆς γενόμενος ἤδη τε φυλάξας ηὐδοχίμησε, χαὶ 
αὖϑις ὅτι τοῖτο πράξει διὰ τῶν ἤδη φϑασάντων πεπείσμεϑα, -- 
μάλιστα δὲ τιάντων φροντιεῖ τῆς τῶν πόλεων εὐταξίας χαὶ τοῦ 
μηδένα εἶναι ταῖς πόλεσι δημοτικὸν ϑόρυβον. Καὶ γὰρ δὴ καὶ 
τοῦτο αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς ἴδιον, ὃς δὴ παραλαβὼν στασιά- 
ξουσαν τὴν χώραν ἔχ τε προφάσεων ἑτέρων καὶ μάλιστα 
ἐκ τοῦ διαφύρου τῶν ϑρησκευμάτων, δἰρηνιχήν τε ἀπέ- 
δειξε καὶ πάσης ἀπήλλαξε ταραχῆς" ὃ δὴ καὶ αὖϑις αὐτῷ 
ποιεῖν ἐπιτρέπομεν, καὶ εἴ ποτὲ τοιοῦτό τι γένοιτο χατὰ τὴν 

δευτέραν τε ἐπιφοιτᾶν Παλαιστίνην χαὶ χαϑιστᾶν τὸ ταράττον 
χαὶ μὴ συγχωρεῖν μηδ᾽ ὁτιοῦν πράττεσϑαι χατ᾽ ἐχείνην δύσχολον, 
χαὶ μάλιστα δὴ χατ᾽ ἐχείνην ἐπιειδήτιερ ὁρῶμεν πολλοὺς ἐχεῖσε 

1. ΠΥ ϑαΐ ρΡ]υβίθαγβ δέδρῃδηοβ ααἱ Ἰοπὸγοπί ἀπ σῦ]θ, βοιϊὺ ἃ 1 διτηέθ, βοῖὺ 
ἄδη5 1 Δατηϊηϊδίταίίοη οὰ ἃ 1. ΘΟῸΓ, Βοὰ5 16 τὸρμθ 46 Ψαβύϊηϊθη, οὐ ἄν ϑο 68- 
4.6}5 11] π ἔδαῦ ρὰβ οοπίομασθ 16 πόύγθ. Οἡ οἰΐθσα ραγυϊου!ὸγουηθπῦ 1 
ἕδτη] ον ἀθ Ναγβὸβ, ΘιΏρ]ογό Ῥδ} ὁ6]α1-οἱ ἀδηβ 188 βΌΘΙΓΘΒ α᾽ 108]16, οὖ ααἱ 
ὀἰαϊε ΕἸΡΙἀαπηπΐθη 6 παΐββαποθ (Ασα ΐαβ, ΡΡ. 80 οὐ ὅ1, 64. ΝΙΘΌαἢγ), Δἴ η81 
αὐ π᾿ δαΐγο βὰν 6 οοτηρίθ ἀπαθθ] ΝΊΟΟΡΒΟΓΘ, 16 ραῤγίδτομο ἂς Οοπϑίδηξι- 
ὨΟΡΪΘ, 8 ΘΧΡΥΙΤΩΘ ΘΠ. 068 ἰθυτηθβ (Ρ. 42, 6α. Βεκκοι): εἰς δὲ τὰς πολιτιχὰς 
ἀρχὰς χαϑίστα (Ἰουστιγιαγὸς) ἄνδρας ἀπηνεῖς καὶ ὠμοτάτους, ὧν ἣν Στέφανος 
εὐνοῦχος Π]έρσης, ταμίας τῶν ἰπμρὺ σκν τ χρημάτων χτλ. 

Ὡ, ΥοΥ. «“Νουοῖϊο 8, Γνῶσις τῆς. ; ὀφειλούσης παρέχεσϑαι ποσότητος κτλ., 
βοοξϊοῃ ἱπεϊξαϊόθ καὶ ὅσαι ἀρχαὶ ὑπατιχαὶ ἤτοι χογσουλάριαι, ὃ ὅ. 
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φυομένους ϑορύβους καὶ οὐ μιχρὰ τούτων ἀποτελέσματα καϑεσ- 
τῶτα. -- Ομδρ. ΠΠ (γϑῖβ 1ἴὰ ἢ): χαὶ (ϑεσπίζομεν) γινώσχειν 
ἅπαντας εἷς τὸν ἐφεξῆς χρόνον Παλαιστίνους, ὅτι πάλιν αὐτοῖς 
τὸ τῆς ἀνϑυπατείας ἀποδίδοται δίχαιον, καὶ ὃ τῆς πρώτης Πα- 
λαιστίνης ἐξάρχων ἀνθϑύπατός ἐστιν αὐτοῖς. 

1 Νον6116 π᾽θηΐθ φροϊπί ἄδηβ 16 ἀόξα1}} (65. βϑυνυίοθθ ΤΠ 5 
ΡᾶῚ 5ιἰόρμαποβ; ποίγθ ἀἰβθοιτβ οϑί παίαγθ θηθηΐ Ρ]18 ΘΧρ]οἰΐο. 
Οἱ Υ τϑηγοὶθ 16 Ἰθοίθαν. 

ΠῚ γτοϑίθ ἃ ρυόβθηΐοι. ὑπὸ ἀθγηἰότθ οοηϑι ἀότί!οη, ααἱ οδύ ᾿πηρΡΟΥ- 
ἰαπίθ ροῦν ἤχοῦ ἴα ἀδίθ ἀθ 1᾽6ΪΙορθ. [.ἃ Νονυθ116 109 ἃ ἐξέ ῥά ]166 
16 Του ἄθ8. δ! θηᾶθβ ἀθ .1116ὲ 46 1'δῃ ὅ86. 7 Εἴοσε 6 ΟἸιογήϊοϊοδ, 
γιὰ, ἃ ἴα γίριιθι),, ΘΟΥ)6 ΟἹ, ἴα υἱἱ, ρομγγαῖ δίγο ἀδ)ὰ α΄6 Ῥ᾿αμηέθ 
ὅ99, ηιαὶβ χινὴ 8α}}8 ἀοιίθ ο8ὲ ρίηι8 γόσθηΐ, θδέ ὅτι ἠλοῦγ8 αηέδγιθον 
ἃ 66 ηιοῖδ (6 7 6ὲ 580 (7). Απίτγοιηθηΐ, 1] οϑῦ 4θ 1ὰ ρ]υ8 ἔτ8}- 
ρῬδηίθ ὄν ἄθποθ απ 16 ρϑπόρυγϑίθ π᾿ ϑ ροϊηΐ ρβαβθό 5018 5116 Πη66 
Ι6 ϑαΐθ τηᾶσαπθ 46 ἔνθα δοοογᾷόθ θῃ οθίίθ δῃηπόθ ἃ ϑ(όρ δ ΠΟΒ 
ῬᾺΣ 1 ΡΟΥθαγΓ. Ῥαϊβ 1] π᾿ οὔ ρᾶ8 τπδπαπό 46.160 ἀέβίϑημου ΡδῚ 
500 {{10 46 ργοσοηϑιΐ, ἰδ 15. αα᾽}} π᾿ Θρ] οἷο, θα ζαϊΐ, απ οοΙ αἱ 
θ᾽ «φοιπγουπθαῦ», ἄρχων (5), ἄοπί 1] 561Ώ}016 αῸΠ ΠΘ 86 ΒΘ 
ἄδη8 Γπ8ᾶ56 410 ΡουΡ 165 ΘΟΠΥΘΙΠΘΌΓΪΗ ΟΔΘ5. ΓΥῸΪ85 ΟἸαΒ808 ἰη τ ΘΟ 5, 
ἃ βαγοῖν 16 ργαξβοβ, ἄρχων, --- ἴα σογγοοίογ, ἡγεμών, --- Ἰὸ σοΉδιι- 
ἰαγὶδ, ὑπατικός (ὃ). 

1. γογ., ἃ 1ἴὰ ρΡαρθ 84, 16 ραγύϊ αὰθ, ρου -δίγθ, ΠΥ ἃ ἃ {ΠΠῸ} 46 1ὰ Ῥό- 
τ γδίβοη 46 Π'ἜΠορΡΘ Ῥοὺν Θὴ ἤχου ἰὼ ἀαὺθ ἄγθὸ 1Π6 ῬγδοΙβῖο. ΘΠΟΟΤΘ ὑπ ῬΘὰ 
ΡῬΙὰ8 φ»υδηᾶθ. 

2. 16 αἰβοοῦῦβ ρογῦύθ δῃ ὐὑϊΐγθ ες ᾿Δράτιον δοῦχα καὶ Στέφανον ἄρχοντα. 

Οἵ. δι.851 ΤΟΧΡΓΘββίοη Βαϊγαηΐθ αδη8 186 ΟΟΥΌ5 ἀὰ αἰβοουνδβ (δ ΥἹ, 1), οὗτος 
ὁ τὴν Παλαιστίνην ἡμῖν κυβερνῶν. 

8. Ο᾽οϑῦ δἴῃβὶ απ Φαβυϊπίθη, ἄδηβ 1 Γγῶσις τῆς... ὀφειλούσης παρέχεσϑαι 
ποσότητος κτλ. δα )]οϊπύθ ἃ 1ὰ Νουοῖϊο 8, ΘΟΙΠΙΠΘΏΘΘ ΘΟΙΏΤΩΘ Βα1 16 βϑοίϊοη 
1πθθ]ό6. χαὶ ὅσαι ἀρχαὶ ὑπατικαὶ ἤτοι χογσουλάριαι: 

[8 6.1 ̓ “πὸ τοῦ ἄρχοντος Παλαιστίνης πρώτης χτλ. 1 ΘΙ Ρ]οἷΘ οοπβύδηητηθηῦ 
σοϑύΐθ τηδιηθ ἀέδἰρτιαύϊοι Ῥοὰν ἰοὺβ 108 ῬΌΠΥΘΡΠΘΙΒ ἀοῃῦ 1] 5 ΟΟΟαρο0 ἄδπδ. 
οοὐδθ βθούίομ, διιβϑὶ Ὀΐθῃ 46 ῬΟῸΣ Οθὰχ απ ΘΟΙαΡ ΓΘ πα 1ὰ βοούϊουι χαὶ ὅσαι 
ἀρχαὶ ἡγεμογικαὺὶ ἤτοι οοΥγθούοτγίδο (δὲ 84 οἱ 5πῖν.). Μαῖβ 1] πϑῃὴ θϑὺ μὰ 
46 τηδπὶθ ἄδη8 165 οἷπα ῬΓΘΙΪΘΓΒ δ ἀ6 1ὰ Γγῶσις, ααὶ Θοτητηθποθαῦ τ βρθο- 
Οἰνθιηθηῦ ΘΟΤΏΤηΘ 810: 
ἀπὸ τοῦ περιβλέπτου κόμητος τῆς ἀνατολῆς -- ᾿4πὸ τοῦ ἀνϑυπάτου. σίας 

-- πὸ τοῦ περιβλέπτου κόμητος Φρυγίας Πακχατιαγῆς - ἀπὸ τοῦ περι- 
βλέπτου κόμητος Γαλατίας πρώτης --- “πὸ τοῦ βικαρίου τοῦ μαχροῦ τείχους. 
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Ῥμὰν ἄθ ΓΠΙορο ἀ᾽ΑβΑττοβ, ἄνα; Ῥαϊαοδίϊμαο, οὐ ἄθ ϑιίόρμαποβ, σορϑοΐανγὶβ 

Ῥαϊαοδίϊηας ρῥγΐίηναθ, Ῥτοποπού ρὰῦ ΟΠ Κίοβ, ἃ αζα, πίττα ᾿νοῦ ἀθ 

538-4 οὐ 16 11 7.1ΠῸὶ ὅ86, σογαχηθ ᾿ἰπιϊύθϑ οχύχγθιμθθ, οὐ ὑγὸβ- ΟΡ 8016- 

τηθηῦ ὙΘΥΒ 1685 ἀΘΓΠΪΘΥΒ Τη0185 46 Τ᾿Δπη66 ϑῦ οἷ 168 ῬΥΘΙΠΙΘΙΒ Τη015 66 

Τα πόθ ὅϑ6. 

88. 1{|. 

88 ΠΙ-Υ͂. 
ΠῚ; 

ΕΥ̓͂. 

Υ͂. 

88. ΥἹΧΤΠ. 

ῪΝ 

ΧΙ-ΧΤΗ. 

8 ΧΙΥ. 

Ἑχογᾶρ. Ο ϑδϑὺ 1ὰ Ῥυϑιηϊὸσθ ἴοἱβ. αὰθ ΟΠΟΡ Κίοβ ΡΥΌΠΟμοΘ [᾿6]ορῸ 

Ὧθ᾽ σου ΠΘΌΒ. ΟἿ 115. Οἱ. ΤῊ] 10 168. 

ΕἸορο ἄὰ Ῥαο (1"6 ραγίϊ6): 

Βουτηϊβδίου α ἀπ ραν ὧἀθ ἔδοῦθαχ δχ θην ὍΠ8 46 Οδβαγόο, 

Ῥυῖβθ ἀπ [ουύθγοββθ ρᾶν Ἰ'δροαυῦ. 

Ῥαοϊδοοίίοη ἀπο τουΐθ ααἱ ὀύαϊῦ ᾿πἴοβύδο ρῶν. (05. ὈγΙρπαβ. 

Ε]ορθ ἄπ Θοανουμθαν, ἄνθο ἀρ  Θβϑίοη 801 168 ΘΠ] 61 15βθιηθηὺδ 
46 ααζᾶ. 

Βὀργθββδίομ 95 Ὀσὶσαπᾶδροθ ααἱ 86 οοτητηθίἑοϊθηὺ ἃ 1ὰ ἔροπ το 

αἀἸ ρυρίβ. 

, Ῥᾳοϊβοαίίοι ἄθ5 τουΐοβ ἀθ ἴὰ Ῥαϊοϑίϊπο. 

. Ἐπταθαΐθ ργόγθηαθ ἃ Οόβαγόθ. 

. Θιβούϊο ὀνιόθ θῃ Ῥδ]θϑίϊηθ. 

. Βέραταϊίοη ἀ6 ᾿'δαυθᾶπο 46 Οὔβαγῴθ. 

Βόβυτηθ 465 πηόυιύθβ ἀθ ϑέδρμαποβ. 11] οϑὺ τϑηᾶπ οι ὑόδπηοῖ- 

σθδρα 46 [αἱ ἃ ΕΙΡΟΓΘαΣ. 8.65 αὐλ]1065. ῬΘΙΒΟΠΏΘ]165. 1] αἸττρ 

1658 ΘΙ Ὀ6]]1ββοσηθηὺβ 46 ὅδΖαᾶ, 858 γν11}16 παίδ]θ. 

ΕἸορΘ ἄὰ Ῥαο (29 ραν ϊο): 

18. Ῥοββοϑϑίοη (6 Φοίαθό δϑὺ δϑϑυσόο ρὲ" ἴὰ οοπαιπδίο αἰ ἀμ0 

ζογύθυθβδϑθ ααἱ 16 οοϊητηδηαδιῦ. 

, Ῥόγογαίβομ, Ε]ορΘ θη. οοπτηαι ἀπ θ.ο οὐ ἄὰ Θουνογπθαν. 

ΑΥΒΕΤΙΒΒΕΜΕΝΤ ΟΟΠΘΟΥπδηὺ ἃ τιδύμοαθ βαΐϊνίθ ρου ἰὰ Ῥα ]]οαύίοι (ἃ ἐοχίθ 

οὐ 168 βίρῃθβ δρσγόντα δ, 

Τουΐθϑβ 165 Ἰθφοηβ απ ίνοβ ἀπ τηδηπβοῦὶῦ πη οηὐ ρᾶ5 ὁὐό 1πα]βυϊηοίθυιθηῦ ποὐόοβ. 

Οπὺ ὀό πέρ!ρόθ8, οη, σόπόγαϊ, 165 νατἰαπύοβ ααἱ π6 οομδίβύθηὐ απ ἄδπ5 

Τ᾽ δοοοηὐααίίομι, --- 661105 ααἱ Ῥγονθππθηῦ ἄθ Ἰοτηϊββίοπ ἄρ 1᾿ι βουβουῦὶύ, 
- 46 Ἰ'οαρ]οὶ ἀθ 16 Ἰοέγθ βίτῃρ!θ (βϑατίουν 51 ο᾽δϑῦ ἀπὸ Πα αϊάθ οὐ 1ἃ 

5 {Πδηΐ6) ἃ 1ὰ Ῥαοθ 46 14 Ἰούίπθ γράοιθ]όθ, οὐ σγδοϊργοααθιηθηὺ (ἔμεελε 

ἔμελλε, δυσεβῶν --- δυσσεβῶν, οἰο.), --- ὯἀΘ 16. οΘομξαδίοι 46 ὁ οὐ ὦ, 
τοῦδ οὐ “αι, --α ἴν, εἰγισὴ ἡγοὲ δ υ, ΟΥ πὰ ἰθπὰα δϑσαῃ οοτηρέθ (6 ἃ 

Ῥοπούπαϊοη ἀὰὰ τηϑη βου. 

ΟΒου Κίοβ ραγαῖῦ ἀνοῖν ὄντ 6 1 ἰδία ἃ ρϑὰ ργὸβ ἄδῃβ ἴα τηδπηθ τηθϑα6 46 
Βέτηοϑι ποθ ἀδη8 8565 ΒΥ ΔΏρτΙΘΒ: 1] 56 ροστηθῦ 1 ἰαύιβ ἀρυὸβ πὴθ 5Β]Τ}0 10 
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νἱγρα]θ, οὐ ΠηθΙηΘ ὯΠ ΒΙΤΏΡΙΘ ΓΘΡΟΒ ἦθ 1ἴὰ νοῖχ. Οἱ ἃ [᾿αἰβδβό βυρϑίβέθ.. 

ἀπ σογύαϊπ ποῖιῦγο α᾽ μἰαύαθ Ῥυχοιηθηὺ ἀρραγθηΐβ, οοτητηθ τοῦ ἄστεως. 

ΜΝ5. ἀδβίρπθ 16 τηδηαβοῦιῦ ἀπίαυθ ααἱ ἃ ἔουγπὶ 16 ἑοχίθ (Μααν, Βιδιοίοοα 

παοϊοηαῖ, Ν-101). 

Ομιδαιθ ἔοΐβ αὰθ Θουητηθηοθ. ἂπ πουγθαὰ θα ]]οῦ ἀδη8 16 τηϑητιβουῦ, ΟΝ. Θἢ ἃ 
δνοροϊ θὲ. τηθύϊαηὐῦ ἄδηβ 16 ὑοχύθ 16 πυμηόσο ἀπ [θα ]}]οὺ οοτητηθπραπῦ. 

1,6 51ρ16 |] ἱπάϊααθ 1ὰ ἥπ ἀ ὑπ νϑῦβ, οὰ 1ὰ ἥπ ἀππθ Ἰἰρηθ ἀθ τηδπυβουῦ. 

Ομ ἀέδίρῃμθ ρᾶὰὺῦ 468 ροϊῃηΐίβ 165 Ἰδοῦποϑθ 40 ῸΠπ ογοὶῦ τϑοοηπαῖέσο 8 π5 16 

ἰοχίθ. Ομ ρίδοθ θηΐγθ ογοομοὺβ οδίζῳμοβαὲὶ «“ Σ» 1605 Ἰούέγοβ. οὰ 165 τηοῦϑ 

αὰθ ἸῸΠπ ΡΓΌΡΟΒΘ ῬΟῸΪ ΟΟΙΆΌΪΘΙ ὁ65 ἰδοῦπθβ. ΟἿ τόβουνθ 165 ογοομοίβ 

ἀγοϊέα [1 ῬΟῸΣ Θηΐθυηο ὁ6 ααἶοπ ΟΟηϑιἀὃγθ ΟΟΤηηΘ ἰηὐσαθ ἀδΔη8 ἴθ 
ἰρχίθ οὐ ποὴ δυύμθηύίααυθ. 

Μαάιιά, Βειῤίϊοέοσα παοϊοπαί, Μαπυβοῦῖ τιᾶταὰό Ν-10]. 
[Ἐο]]ο 26 νϑυβο: 

ΕΙΣ ΑΡΑΤΙΟΝ ΔΟΥΚΑ 

ΚΑΙ 

ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑᾺΑ 

(ΔΙΑΛΕΞΙΣΩ» 
Ἡ διάλεξις νῦν πρῶτον ἀρχιχὸν τολμήσασα ϑέατρον τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι 

τῆς παρρησίας. Τηοΐρτξ: Ζωρίωνα (᾿δωρίωνα Νί8.) λόγος τὸν αὐλητὴν τὸν “Ιελφὸν 
(ἀδελφὸν ἀ᾽ Δρογά, ρμεΐβ δελφὸν, Μ8.) χτλ. Τ)οδίγυϊξ: ἀμφοτέροις εἰχόνα. 

Οοὐε ἀὐαϊθιὶβ 586 ὑσοῦνθ ομθΖ Βοϊββοηδᾶθ, ποτοῦ αἰ αξαεὶ, οἰα., Ρ. 120 - 128, 

1 οϑῦ ᾿πυθ]6 ἀθ 1ὰ ρα] ον ἀθ ποῦγνθδα Ἰοἱ. 

1. Ῥὰπβ 165 βόϑποοβ ογαίοϊ θα αὰθ ἀοπηδὶὺ ΟΠ Κίοβ, 11 ποὺβ 5610 16 
416 168 διαλέξεις τόροηδαϊοπῦ δὰχ «ργόϊυἀθβυ 46 πῸΒ τηυβίοῖθηβ. ὅϑ᾽Ὶ ποῖὶβ 
Π6 ποῖ ὑγοιηρομβ, ᾿᾿ογαΐθυν ἀθναϊῦ, δυδδι ὑοῦ ταοπὺό ἃ αὶ ὑγ] θα ΠΘ, ῬΓΟΠΟΠΟΟΡ 
6605 ΘΟυχΘ5. ΘΟΙΩΡΟΒΙ 1 0η8, ΡΪὰ5 Οὐ πΟΪηΒ 6 ΓΔΡΡοτγὺ ἃΥθο 850Π 8760, ΡΟᾺΣ 
86 τηϑῦγθ, θη ἀυθ]α 6 βογύθ, θη Βαϊθίπθ οὐ χρυ Ἰ᾽αὐὐθπύϊου ἀθ δὸπ Ῥα ]ο. 
Ῥαΐβ, δὰ Ὀουαὺ ἀ6 ᾳυθίαιιθθ ᾿πϑίδηὐθ ἀθ σϑροβ, 11 δρογᾶδὶ βοῃ γόνυ ]6 α185- 
οουγ8, δῦ υὑϑᾶρθ π᾿ ὀύαϊν ρὰ5 ραγυϊσα! ον ἃ ΟΠου Κῖοϑ. ΝΟὰΒ. ῬΡΌπβοη5Β αα ὍΝ 
865. ΘΟΠγ ΔΙ ΠΟΥ, Θἢ 88 Τϑρουδηὐ δὰχ αἰ όγθηβ ραβϑαᾶρθβ 468 Κ68 668 80- 
»]υϊδίοβ. ἀ6 ῬμιΠοβύγαΐθ, δυχαῦθ]β σθηνοὶθ 1 Πιάθω τόγην ἀθ αυβον δὰ τηοῦ 
διάλεξις (6 ἰοπ ἰπ-45, Ζαυτίοι, 1844). Π ογαϊπαῖνθ, ἀπὸ ἐπέδειξις (οἵ, 16 ἀέ- 
Βηϊδίοι ἀθ οθ ὑθυτηθ ρὰν Εἰγπϑϑύϊ, οἱὐό οἱ -ἀθββοιβ, ὃ 1, πούθ 6) 86 οοϊῃροβαῖῦ 
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(ΛΌΓΟΣ. 
[ἘῸ]. 27 τϑοίο, 1. 8 ἀ᾽θῃ θὈα5:] ὋὉ λόγος (3) οἶδε μὲν ἐπεισάχτου κόσμου 

μὴ δεομέγους οὺς ἐπαινέσων παρῆλθεν, ἥχει δὲ τὴν τοῦ λέγοντος ἐμφαίνων 
προαίρεσιν, ὅση ϑύναμις, ἄμει- [ἴο]. 27 γ6 750} βομένην τοὺς εὐεργέτας. 

81 [ΕῸ]. 27 γϑῖβο, 1. 2] Ἔδει () μὲν ἑτέρους τῶν ἄρχειν ἤδη 
λαχόντων (5) ὑπόϑεσίν μου γενέσϑαι τοῖς λόγοις, ἵνα, τοῖς ἐκείνων 
ἐπαίνοις ἐγγυμνασάμενος καὶ μετὰ τοιούτων ἀγώνων ποιησάμενος 
τὰς μελέτας, ἐφάμιλλον (8) οὕτως ὑμῖν ἀκονήσω (ἢ τὴν γλῶτταν, 
χαὶ μὴ μοι συμβῇ παραπλήσιον ὥσπερ ἂν εἰ ϑρασὺς ἀϑλητὴς, 
μήπτω τὴν δώμην ᾿Ισϑμίοις (5) δοκιμασϑεὶς, Ὀλυμπίαζε παραγένοι- 
το οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς εὐφημίαν ὑμῖν συντελεῖ, λαμστρο- 
τέραν, ὡς τῆς τῶν ἔργων ὑπερβολῆς χαὶ πρὸς ἐπίδειξιν πρώτην(") 
ἱχανῆς ἐρεϑίσαι (1). [2] Πάλαι μὲν οὖν τῇ φύσει ῥᾳϑυμίαν ὠνείδιζον 

ἄπο διάλεξις, Ῥυΐδ ἀὰ ἀἸβοοῦνβ ου ἀθ 1ὰ ἀδοϊατηδύϊοθ. Ῥγοργθιιθηὺ αϊΐθ, 
λόγος οὰ μελέτη. Οὐ ϑϑὺ 66. αυοη γοϊῦ 8.886 οἱ θιηθηῦ, 96. ΠΟΙΒ 5Θ1η} 6, 
ἄδῃβ 16 ἐθχίθ βαϊνϑηύ, αἱ ΘΟΠΘΘσμΘ 16 ΒΟρΡΒἰβίθ ῬμΐΑρτοβ: ννιννς͵ ἐψεύσϑη 
τῆς ἐπιδείξεως (θη Ῥοαυνγαῖῦ ἰταᾶαῖτο: «858 τϑργέβθηϊαϊϊοῃ τηϑηαα8.») παρεὲλ- 
ϑὼν ἐς ἀχροατὰς οὐχ εὔνους. ἣς γὰρ τῶν πρεσβυτέρων ἤκουον, προσέχρουσε 
μὲν ἡ διάλεξις γεαροηχὴς δόξασα καὶ ἐσπασμένη͵ τὰς ἐνγοίας, ἔδοξε δὲ χαὶ 
μειρακιώδης...." τὴν δὲ μελέτην οὕτως ἐπεβουλεύϑη χτλ. (ΡμΙΠοβέγαίθ, Κὲ68 
65 Βορ]ιδίο8, Ῥ. 519, 1. 16). ΟΘΒΙΒΟΒΙΔΘρθν (Ο]Θ8 018), θη. Θοτητηθηϊαπὺ 06 
Ῥᾶββαρθ, οὖ ἰοτβ 168 νανγδηΐβ ααΐ, ἀρραΐβ, οπῦ ὀουιῦ 50} ἴὰ τῃέίοσίααθ (05 
ἈΠΟΙΘΗΒ, Ῥαγαϊββθηῦ 8 ̓ δίτθ τ ΡΥ 8 ΒᾺΓ 16 50η5 (6 διάλεξις. 

2. Ὃ λόγος οἶδε-- τοὺς εὐεργέτας, ἵταρταθπὺ πε΄ ὁΠ62 Βοϊββοῃδᾶθ, Ρ. 298. 
Αα Ἰίθα ἀθ παρῆλϑεν, Βοϊδδοπαᾶθ ἃ ἀοππηό, ρὰγ ἱπδάνοσγίαδποθ, προῆλθεν. 

ὃ 111. Ἔϑει μὲν - τοῖς λόγοις, ἵταρτηθηὺ πζ΄ ὁΠ6Ζ Βοϊββοπβᾶθ, Ρ. 298. 
. Οὐ Τἴοσο (6 διμηηιιδ, Ὁ. 84, 1. 14, Βοίδββοῃ., ἄρχειν πολλάκις λαχών. 
5 ΟΥ. Ογαΐβοπ ἔμεηδῦγ6 ὧθ Ῥχοοορο, Ῥ. 28, 1,..3, Βοίξϑοπ.; χαὶ νιχᾶν εἰωθὼς 

τοῖς λόγοις τὰ πράγματα, τότε πρῶτον ἐφάμιλλος ὠφϑη τοῖς ἔργοις. 
4. Οἵ, Ῥαΐγοοϊο, Ῥ. 289, 1. 1, Βοίββοῃ., τῇ σάλπιγγι τὰς τῶν πολεμούντων 

ἀκονοῦντος (816) ψυχάς. 
ὅ. Οὗ, ᾿Ολυμπσείοις οἰθ2 Ὑπαογάϊαο, Υ, 47. 
6. ἐπίδειξιν πρωτη»]. Εὐχπθϑϊ ἄοππθ ἴα ἀδβηϊίου καϊναπέθ ἄπ ἰθυτθ 

ἐπίδειξις: «Ῥτοργὶθ ἐπίδειξις αἰοϊθαγ 6 λόγοις ἐπιδεικτικοῖς, ἀθ σθπθγθ 46- 
»τηοηῃδβέγαὐνο, οα͵π18 τηδέθγθβ οοὺ ἔπαινος οὐ ψόγος.» (1, θαΐοον, ἐοοϊηνοϊοσίαθ 
αταοοας γἱιοογὶςαθ). 1] τ ἕαυαγαϊν οορομαδηῦ Ρὰ8 ΘΟΠπΟΪΌΓΘ 65 ΡΆΓΟ]65. ἀθ 
ΟΒοΡΙΚίοβ απ ποὰβ ΔΥΟΠΒ8 1οὶ 50η) ἀῤραῦ ἀδπβ 16 αἸβοοῦ 8 αἀρρασαύ. Ἐπ 
οἴοί, 16. ῬΥΘΤΩΙΘΡ, δὰ τηοΐη8, 465 ἄθὺχ δίορθ8 ααἾ ῥτοποῦφα (6 Ἰ᾽ὄνδαὰθ 
Μαγοΐθῃ δὲ ζογοότηθπὶ δηὐόγῖθαν δὰ ρῥγόβθηὐ ἀϊβοοῦῦβ, ἀδῃβ Ἰθαθθὶ 1] Υ οδὺ 
ἔαϊῦ, 588 δυσαῃ ἀουΐθ, Δ]]υδίοῃ (γον. 8 ΧΙ], ὅ, οὐ ἰὰ ποίθ). δὲ ὁϊορθ 46 

᾿ Ματγοίθῃ οδϑῦ, ἃ 80Π [ΟὉΓ, Ῥοϑίόγιθαν ἃ ἢ δὐὐγο ἀἰβοοῦῦβ αἱ Π6 Β6110]6 
Ῥὰ5 ποῖ δ ΥΎ01:" 66 οοπβοσνό (νου. Ρ. 80, 1. 14 οὐ βαυΐν., Βοίβ801.), [81 αὐ ὰ 
ῬΟταΐβον ἐμδῦνγο 6 ῬΥΌΘΟρ6 (ΟΣ. ὃ ΧΙ, ποίρ 1θ). ἢ ἔδαξ ἄοπο δηΐθπαγθ 
ΒΘα]θτηθηῦ ἰοὶ αὰ6 Ομουκίοϑ ἡ δναῖν ΘΠΟΟΡΘ ῬΙΌΠοποῦ ]᾽6]ορθ ἀ᾽δασαῃ ροι- 
ψΘΙΠΘῸΙ Οἶγ1] ο τη αῖτθ, ἄρχειν λαχόντων. Οοὐίθ ἰηὐοΡργδύαθϊομ οϑῦ αἰ 165 
οοπῆγηηδθ μὰν ἴα τηδὐϊογθ 6 1ὰ ἀϊαϊοαΐδ, νῦν πρῶτον ἀρχικὸν τολμήσασα 
ϑέατρον (γον. ἃ ἴὰ Ῥ- 10, οἰ-οοπίῃ6). 

τ δυνι, 8,γ0 γε ϑυμὸς εἷς ἀβουλίαν ἠρέϑισε: Πιοσο 6 ϑινηνηιιδ, Ὁ. 88, 
᾿ 15; Βοΐββοι.» τοῦτό με μᾶλλον ἐρεϑέζει. πρὸς ἔπαινον: ΟΥ̓αἴδοιν [ιιδῦγο ἄε 
Ῥτοοῦρο, Ῥ. 7, 1. ὅ, πρὸς ἔρωτα δεινὸν ἐρεϑίσαι. 
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χαὶ στεῖραν ἐχάλουν φορᾶς ἀνδρῶν ἀγαϑῶν, ὑπορρεούσης ἀεὶ κατ᾽ 
3ὴ » -“ 2 “- “ - Ν - 3 -. 

ὀλίγον τῆς ἀρετῆς " ἀλλὰ νῦν εὖ ποιοῦσα διὰ μιᾶς ἀνδρῶν ξυνωρί- 
δος(8) ἀπολογεῖται τῷ παρόντι χαιρῷ καὶ δίδωσιν αὐτῷ δι’ ὑμῶν 
πρὸς τὸν φϑάσαντα χρόνον πεαρρησιάζεσϑαι. [8] Οὐ γὰρ ἐκ ττατρί- 
δος εὐδοκιμοῦντες (9) πονηρίᾳ χαταδύεσϑε (19) γένους, οὐδὲ γονέων 

, -- - 2 

(4) ἐπιεικείᾳ χοσμούμενοι ἀδελφῶν ἐρυϑριᾶτε φαυλότητι, οὐδ᾽ ἐπὶ 
’ - 3 - “- Β 32 

τούτοις μέγα φρονοῦντες ἀπορεῖτε τῆς οἴχοϑεν εὐφημίας (15). [4] 
3 , - ; - 

Πολλοὶ μὲν οὖν ἑτέρους ἐγχωμιάζοντες, ἀγαϑῶν πράξεων ἐνδεεῖς 
([3), ἐπὶ πατέρας ὁμοῦ καὶ μητέρας καὶ πτιάππους ἐνίοτε καὶ τήϑας 
32 , ΑΙ «ς , ᾿ ΑΙ , 

ἀναβαίνοντες, [0]. 28] ἐξ ἑχάστου τι μέρος ἐρανισάμενοι, χαλλω- 
πίσμασι τούτων ἔρχονται τὸν εἰς ἐχείνους συρράψιαντες ἕπαινον᾽ 
ὑμῖν δὲ τοσοῦτον πλεονεχτημάτων (14) περίεστιν, ὥστ᾽, εἴ τις 
ΘΟ Ὲ 2) μ᾿ 15 - , » ἄλλ ὃ 

ἑτέροις ἄρχουσιν ἔργων (15) χρηστῶν δεομένοις ἄλλοις ἀλλα δια- 
- Ρ] 

γέμοι(18) τῶν ὑμετέρων, ἑἕχάστῳ διδοὺς τὰ πρὸς εὐφημίαν ἀρχέ- 
σοντα τιαντελῆ, περιλειφϑῆναι πράξεις ὑμῖν εἰς ὅλον λόγον ἀρχού- 

11), [58] Καὶ πρόδηλ ἐγ ὡς οἵ ῦ γῆς ἡγεμό σας([). [5] Καὶ πρόδηλον μὲν ὡς οἱ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες, 
ὅσοις ἐπιμελῶς νέμεται τὸ ὑπήχοον, πάντες. . .. ἐστὶν (18) ὃ 
βασιλεύς" ἐναργεστάτη δὲ τῆς ἐχείνου διανοίας εἰχὼν ἐν ὑμῖν 

8. συνωρίδος Νί5. Μαΐβ οἵ. Ρ. 98, 1. 7 ἀ᾽Θῃ Ὀ45, Βοίββοῃ., ληστριχῆς με- 
ταξὺ ξυνωρίδος: Ῥ. 29, 1.5 ἀἶδῃ Ὀα5, δυοῖν ἀνδρῶν ξυνωρίς: Ῥ. 40, 1. 12, ἡ δὲ 
λοιπὴ ξυνωρίς. 

9. εὐδοχι.οῦντες Νί8. (Π:βΔροῦγο ἀθ νϑι. 
10. χαταδϑύσϑε Ν5. 
11. γ..εων ΝΜ. (τηδηρθαγα ἀθ γυϑη). 
12. τῆς οἴχοϑεν εὐφημίας, ἄθ Ρ]ΟἾΤΘ. ῬΘΙΒΟΠΠΘΙ]6. 
18. Οὗ, ». 111,1. δ, Βοίββοι., ἄνευ πράξεων ἀγαϑῶν. 
14. Οἔ, ὃ ΧΗ, 8, τέ γὰρ τῶν σῶν ἐκεῖνος πλεογεχτημάτων ἠγνόησεν: Εϊοσε 

ἄε Μαγοίοη, 1, Ῥ. 80, 1. 16, Βοίββοῃ., πρῴην ἐγὼ βραχέα περὶ τῶν σῶν 
πλεογνεχτημάτων διαλεχϑείς: οὐ Ῥ». 82,1. 8, μέγα φρονεῖν αὐτῷ παρεχούσης 
τοσαύτης πλεονεχτημάτων φορᾶς: Τϊΐοσο ἄς Μαγοΐοη, ΤΠ|, ν. 107, 1. 8 ἀ᾽θῃ. θ885, 
μέλλων οὖν ἤδη τοῦ καταλόγου τῶν σῶν πλεονεχτημάτων ἀπάρχεσϑαι: οἱ 
Ῥ. 110,1. 6, ἡ γὰρ πρὸς τὸ χεῖρον παράϑεσις ὀλίγοις ἀρέσχεται. πλεονεχτή- 
μασιν: Ηϊοσο ἄο Βινηνηλιβ, Ρ. 26, 1. 4 ἀ᾽ 6 πῃ θα5, μηδὲ τὰ τῆς παρούσης (ἡλιχέας) 
πλεογεχτήματα χωροῦντος τοῦ λόγου : οὐ Ῥ. 88, 1]. 7, τὰ τοῦ στρατηγοῦντος .... 
πλεονεχτήματα : Ογαΐδηνη, ξιυηδῦγ6 ἄθ Μαγῖο, Ῥ. 88, 1. 8 ἀ᾽6π θὰ8, ἕχαστον μὲν 
οὖν αὐτῆς πλεονέχτημα. 

15. Οἷ. Ηϊοφο ἄς ἹΜαγοΐοη, ΤΙ, ν. 125, Βοίββοη., ἐνταῦϑα πέρας τῷ λόγῳ σὺ 
μὲν οὐ δίδως, ἔργων ἀφϑονίᾳ πλουτῶν, ὁ δὲ καιρὸς ἐπιφέρει, πανήγυρις ὦν. 

16. διανέμει Νί5. Οὗ, ὃ ΧΙΥ͂, 18, εἰ δέ τις καὶ πρὸς ἔργον ἄγοι τὴν γνώμην, 
οὗτος ἐχεῖνός ἐστιν χτλ. ΑὉ ΒΌΓΡΙαΒ, Οἢ ΔΥΟῸΘ ὯἼΘ Ῥᾷ8 ΘΟΠΠδΊ ΓΘ Βα ἤδβατη- 
ταῦ ἴὰ βυπίαχθ ἄθ Ομου  Κίοβ ροῦν του αὐθὸ ΒΒ ΠΟΘ 16 τηοαθ οὗ 16 
ὑθῖηρ5. δια ρ]ογόβ ῬᾶῚ οοὺ δυΐθαῦ ἄδηβ οϑὺδθ ρῬῆγαβθ, αἰπδὶ αὰ6 ἀδὴ8 Ῥ᾽ αβΙΘαΥΒ 
αΐγο5. ΒΘ 8168. (ΥοΥ., Ρ. 6Χ., ὃ Υ͂, ποίθ 14.) 

17. Οἱ, Εϊοσο ἄς Μαγοΐοη, 1, ». 80, 1. 8, Βοίβϑοι., ἔδει κοινῇ συνελϑόντας, 
ὅσοι τῇδε παιδεύειν ἐπιχειροῦμεν, διαγνείμασϑαι τὰ σὰ πρὸς ἀλλήλους, καὶ, 
λαβόντα τὸ μέρος, ἕχαστον ὅλον αὑτὸν εὶς τοῦτο χενῶσαι. Καὶ μόλις ἂν 
οὕτως ἠρχέσαμεν μίαν σοι πάντες εὐφημίαν συνϑεῖναι. 

18. πάντες ἐστὶν (58:5 ἔσᾶθθ 46 Ἰδοὰῃθ) Ν8. 
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ϑεωρεῖται. [6] ..4λλ᾽ ἕνεχά γε τοῦ τὰ σχἥπιτρα λαχόντος ἐχρὴν 
τινὰ ἐπαινέτην, “Ἑρμοῦ «Τογίου τ΄ πον (13), εἰς ἀνθρώπους ἐλϑεῖν, 
ἐγὼ δὲ βραχέα τῶν ὑμετέρων ἔρχομαι φράσων. 

8 Π. Μέλλων δὲ ἤδη πρὸς τοῦτο βαδίζειν τὸ μέρος, τὰ τῆς 
ἀρχῆς ὑφηγήσομαι σύμβολα καὶ τὸν ὅλον αὐτῆς ἀποδώσω σκοτιὸν, 
τί ποτε βουλομένη παρῆλϑεν εἰς βίον, ἐχ ποίων ἀρετῶν ἀξία (Ὁ) 
δεσπόζειν ἑτέρων, ποῖον λήψομαι (5) κέρδος ὑποχύπτων αὐτῇ (5): 
ταῦτα διὰ βραχέων ἐθέλω δηλῶσαι καὶ δεῖξαι διὰ πάντων ὑμᾶς 
ἥχοντας τῶν γνωρισμάτων(). [2] Ἔστι τοίνυν ἡγεμονία σαφὴς (Ὁ) 
ἥμερον ἦϑος χαὶ λογισμοῦ ϑυμὸς ὑπηρέτης χαὶ τὸ χρημάτων 
ὑπερορᾶν εἰς κάλλος τε ζῆν(5) χαὶ τὸν ἐν τάξει βίον ἐπιτηδεύειν. 
[38] Φύσει μὲν οὖν ἀλλήλοις πραότης τε καὶ ϑυμὸς δοχεῖ διαμά- 
χεσϑαι(1), ὥστε καὶ Σωχράτης ἀπορήσας που (8) φαίνεται, τιόϑεν 

ὃ Π.1. ἀρ. τῶν ἄξιοι Νί8. (τηπρθανθ 46 γ61). 
2, λήψομ.. ΝΜ. 
8. Οὗ 507, 8, τῇ φήμῃ τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενὲς ὑποχύπτει: Εἰ Πορόο 

ΟΦ Αργοαϊίο, ». 144, 1. 14, Βοίββοῃ., ὑπέχυψα τῇ γονῇ: οὐ 1. 8, οὰ Βοϊβϑοπδάθ 
ἃ τοβυϊξαό ἀνθὸ ταΐίβοῃ οὐδὲν οὐ τῇ ἐμῆ ὑπέχυπτε δεξιᾷ. 

4. Οἱ Τοσο ἄὁ ϑιμμηνιβ, ρ. 26, 1. 4,, Βοίββοῃη., ἔνιά σου τῶν γγωρισμάτων 
ὑποτάξας τῷ μέτρῳ: ». 82, 1. 2, (νέον) ᾧ γνώρισμα μέγιστον ὃ πατήρ: οἱ 
Ρ. 84, 1.2, τί δ᾽ ἄν τις οὐ ϑαυμάσειέ σου τῶν γνωρισμάτων: Τα Ἴο86, Ρ. 181, 
Ἰ. 1, ταύτης δὲ (ς.-ἃ-ἃ. τῆς ἀφροδίτης Πανδήμου) γνώρισμα γάμοι. 

ὅ. Οὗ, ὃ ΧΥ͂, 2, φιλίαν ἄδολον χαὶ σαφῆ: ὃ ΧΙΥ͂, 4, τὸ χατασχόπους ἐχ- 
πέμψαι μαρτυρία σαφὴς τοῦ τεταράχϑαι: Πΐοσο 6 ϑιωπηιιδβ, Ὁ. 28, 1. 8 ἀ᾽6ῃ 
Ῥα8., Βοίββοῃ,, προῆλϑε ταῖς πόλεσιν ἐλευϑερία σαφὴς ἐξ ἀφορήτου δουλείας. 

6. Οὗ, Ογαΐδβοη, ξιηδῦγα ἄἀθ Ῥυόθορθ, Ρ. 9, 1. 7, Βοίββοῃι., φράζω τὸ δέον 
εἷς χάλλος. -- Οπ ρϑαΐ ΘΟΙΉΡΆΓΟΡ διβδὶ 1᾿Θχρυδββίοι εἰς χάλλος γράφειν. 
Οαΐτϑ 168 Θχθιρ] 65 οοηβίρηέβ δὰ 7) θβαι 18, 5. ν. κάλλος, ᾿οὰΒ Οἰὐθυοη5. 168 
βαϊναπίθ: Τποίθη, Οοηέγο ᾿ἱσπογαπέ, ὃ 3 (1ΠΠ, ν. 100, Βεἰνχ), ὅσα ὁ Καλλῖνος 

-πἐς κάλλος ἢ ὁ ἀοίϑιμος ᾿ἀττιχὸς σὺν ἐπιμελείᾳ τῇ πάσῃ γράψαιεν: Νουεῖϊε 
42, οἴδρ. 1, 8 2, γραφέσϑω δὲ παρὰ μηδενὸς τὸ λοιπὸν, μηδὲ τῶν εἰς 
κάλλος, μηδὲ τῶν εἷς τάχος γραφόντων : Τπέορῃγϊδοία ϑἰπηοοαίία, Υ1ΠΠ, 18 
(Ρ. 841, 1. 20, ΒΕΚΚΕΙ), ἐδέησε γὰρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων: 
Ῥμούίοβ, Βιεδιϊοίϊδηιο, 121 (φ. 94 α, 1. 88, ΒΕΚΚο᾿), ἑπτὰ ταχυγράφους χαὶ 
ἑτέρους τοσούτους γράφοντας εὶς χάλλος. --- ΟΟἸΏΡ. 1π6 οομῃδύγπούϊοπ 8πᾶ- 
Ἰορτιθ, Τὔϊοσο ἄο Μαγοίον, 11, ρ. 109, 1. 9, Βοίΐββοη., ψυχὴν δᾳδίως τε δεχο- 
μένην χαὶ βεβαίως φυλάττουσαν τοὺς χαρποὺς εἷς πλῆϑος ἅμα χαὶ τάχος. 

1. Ἰοὶ, ἃ 1ὰ τηᾶτρα ἀὰ Μβ., σημείωσαι ὡραῖον. 
8, Ἐπίγο που οὖ φαίγεται, 11 Υ ἄδηβ 16 Μβ8, δία, οδποδᾶνγό 46 ροϊπίβ ααὶϊ 

βοῃὲ 46 ῬΥΘ πὸ 6 τη]: ο᾽ δῦ πὶ ΘΟτητηθηοοτηθηὺ 46 αἸσυαρἢΐθ 46 διαμιάχεσϑαι 
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[ - ᾿ , ᾽ “ἂν - Π 
ἅμα πρᾶον καί μεγαλόψυχον ἢϑος δὕὑρησει, χαλεττοῦ πεφυχότος 

»" » 2, ν 

εἰς ἕν ἑκάτερον συνελϑεῖν" παρ᾽ ὑμῖν δὲ λύει τὴν ἔριν ἄμφω καὶ 
διαλλάττεται (9). [4] Τΐνες αἱ τούτων ἀποδείξεις; ἐναργεῖς χαὶ 

ν ν Ν Ν , -Ὁ ΄ .. 

λαμπιραὶ χαὶ κοιναὶ χατὰ τὸν παλαιὸν λόγον ἀμφοῖν, εἶ γε κοινὰ 
τὰ τῶν φίλων (15) φασίν. 

8. ΠΙ. Ἐγένετο πρῴην φορὰ δυσσεβῶν, τοὺς Καισαρξων σεξριοί- 
χους ληϊξομένη καὶ μαχομένη τιρὸς δόγμα ϑεοφιλὲς ἐχ δυοῖν βασι- 
λέων, τοῦ μὲν ἐν οὐρανῷ προελϑὸν, τοῦ δὲ κατὰ γῆν ὁρισϑέν (1). [2] 
Φυομένης τοίνυν τῆς ἐναγοῦς ἐκείνης χαὶ περιβοήτου συστάσεως, 
ἔμελε μὲν ὅπως σωφρονισϑείη τῷ χορυφαίῳ τῶν ἱερέων(Ξ), ἦν δὲ 
τοῖς πρότερον ἡγεμόσιν (ἢ ἀλιδλέν, οὐχ ἡμελεῖτο(") δὲ οὐδὲ τῷ 
τῶν φυλῶ ὧν ἀρχηγέτῃ 0. [9] Καὶ δὴ(5) σόλεμος ἣν τερᾶγμα βασιλεῖ 

μὲν οὐχ ἀρεστόν ̓ - ἐπὶ γὰρ ὑπηχόους συνεχροτεῖτο -- τὴν δὲ τῶν 
ἀνοσίων ἑταιρείαν εὐφραῖνον, οὐχ ὅτι νίχης ἐλπείδα παρεῖχεν --- ἔνη- 
φον γὰρ, οἶμαι, τοσοῦτον ὅσον μὴ τιροσδοκῆσαι νιχᾶν --, σεμνολο- 
γεῖσϑαι δὲ προξενοῦν τοῖς [[0]. 29] ἀλαζόσι. [4] Τοιαύταις ..... 
ἐδεήϑη(Π) βασιλεὺς εἰς ἅλωσιν ἡμετέραν πολέμου, καὶ τῶν ἄλλων 
ψιλαῖς ἐντολαῖς πειϑομένων ἡμῶν γ᾽ ἕνεχεν ὅτελα κινεῖται. [5] 

(νΟΥ. 51Χ τηούϑ Ῥ]8 μι), ΘΟΥΤΊρ66 801-16: ΟΠΔ ΤῺ ῬΔῚ 16 οοΟρίβίθ 1π]-τηδτη6. --- 
186 Ῥαββαρθ 6.6] 1] οϑὺ ἔαϊὺ 1οἱ 8]]υβίοη 886 ὑγοῦγθ ομθΖ Ρ]αίοπ, ρει ϊὲ- 
ιιθ, Π, ν. 8516 Ὁ, πόϑεν ἅμα πρᾶον καὶ μεγαλόϑυμον ἦϑος εὑρήσομεν; 
ἐναντία γάρ που ϑυμοειϑδεῖ πραεῖα φύσις. 

9. Οὐ Τϑηε8 (ἀϊβοουγβ ἰηδα!), ἴο]. 168, ἑχατέραν γὰρ ἄμφω («ς.-ἃ.-ἃ, τοὺς 
μαγείρους χαὶ τοὺς μίμους) ποιεῖν ἡ τέχνη παραχελεύεται. 

10. ῬατὶρΙᾶθ, Ογοϑίθ, 18ὅ, κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. Οἔ, Τόγθποο, 4 6]}7)68, 
Υ, 8, 17, παηῆλ υδένι8 φυιάοηι ἤοΟ υθγδιιηι, αἸλ ΟΟΥ̓. ηΐ6 17 86. ΘΟΝΜ γα, 6886 
οπιρΐα, οὐ ϑαϊ 488, 8. Υ..) χοιγὰ τὰ τῶν φίλων"... κέχρηται τῇ παροιμίᾳ Μέγαν- 
δρος ᾿4δελφοῖς. Οὗ, Θποονα Ζόπορίοβ, ΓΥ͂, 19 

ὃ ΠΙῚ 1. [μὰ βόαϊδίοπ ἃ ἸΔα66116 1] οδὺ ἕαϊθ δ] βίου ἄδη8 96. Ῥαββαρθ μᾶ- 
ταῖῦ δίγθ ὰῃ τοδί οὖ Θομηθ ἀπ ὀρίβοᾶθ αὐξαγὰξ ἀθ ἴὰ ρυαπᾶθ στόγοϊίθ 468 
ϑατηδυϊίαϊη5, ὀἰουόο, ἄδηδ 801 ΘΩΒΘΙΩΌΪΘ, Θἢ 18 ὅ29, ῬᾺΓ Ιθβ᾽ Βόπόνδσχ 
Ὑμπόοδονο οὐ ὅθαῃ, Οἱ χατὰ Παλαιστίνην “Σαμαρεῖται, τὸ ἔϑνος ἅπαν, χατὰ 
τῶν Χριστιανῶν στρατεύσαντες, πολλὰ ἀϑέμιτα διεπράξαντο χτλ. (Ογγ116 46 
ΒΟΥ ΒΟρο 8, γὲο ἄο 81 ϑαϑαβ, ὃ 70, ἄδῃβ 165 Ζοϊοβέαο αγασφοας ηιομμηιοηΐα 
46 Οοὔδ!τον, ἐ. ΠΠ|, Ρ. 220 οὐ βαὶν. --- ὕογυ. ᾿Ἰπαϊοαύοι 685 ἀαΐγο8 ΒΟΌΣ ΟΘΒ 
ὁμοχ ἘΔ, ἀθ Μαυγναϊῦ, ΟἿ Οποργαρ]νῖο Ὀψφαγέϊηε). 

2, ΠῚ Ῥαγ]6 88ῃ8 ἄσαϊο ἄὰ ραγ τόμ 46 Φόγαδβα!θηι, Οἷ, Ρ] 8 θα8, 8 ΧΗ, 1, 
ἁπάντων ἱερέων ὁ χράτιστος. 

8. ΞξΞ ΤιοῖδιιΒβ Ῥαϊαρϑίϊηας χιὶ ζμογαπέ ἀπὲ Αγαΐϊζιηι. 
4, οὐ». ἢ} μελεῖτο Μ5. Οὗ, Τϑηιοβ (ἀἰβοοῦγβ ἰπόα 6), [0]. 167 (6π ἐδέ6), οὔποτ᾽ 

ἂν γνομοϑέταις ἠμελήϑη “Ρωμαίων. 
ὅ. ὁ τ. φ. ἀρχηγέτης, 16 ᾿ΒΟΌΥΘΡΗΘΌΣ ΟἾΝῚ] ἀθ ἴὰ Ῥγονίποθ. ΟΥ, Νουεῖϊε 

80, οἴδρ. ὅ, χαλεέσϑω τὲ ὁ ταύτης ἡγούμενος τῇ πατρίῳ φωνῇ ΡΥΟΘ6058. 
Ταβεϊπίδηθα8 σαρρδᾶοοίΐδθ, ὥστε καὶ τὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν ἴδιον καὶ τὸν 
ἀρχηγέτην συνονομάζειν τῷ πράγματι. 

6. χαὶ «ἡ ΜΒ, (ππιδηρθαγρο ἄθ νϑ}). 
7. Τοιαύταις ἐδεήϑη (8απ8 ὑγᾶθθ δ Ιδϑὰπθ) Μβ. 
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Πῶς οὖν τοὺς οὕτω τετυφωμένους ἐπαίδευσας τὰ τῶν ἀρχομένων 
φρονεῖν; ᾿Ηδεις ὡς φάλαγγες ὁπλιτῶν χαὶ ψιλὸς ὅμιλος ἱππέων 
τε τάγμα χαὶ βία χειρῶν() χαὶ ὅλως ἡ ὦ τοῦ πολέμου φύσις 
σωμάτων μὲν ἴσως, γνώμης δὲ χρατεῖν οὐ φιλεῖ, μᾶλλον δὲ φιλο- 
γεικοτέραν σεοιεῖ πρὸς τὸ δοχοῦν ἀσύμφορον ἄγουσα. [6] Καὶ 
ἅμα τὸ δοχεῖν ἐξ ἴσου τοῖς ὅτιλοις ἀγωνίζεσϑαι παρρησίαν αὐτοῖς 
εἰς ἀπόνοιαν ἐδωρεῖτο. [1] Οὕτω ποτὲ καὶ Σχυϑῶν (9) οἱ νομάδες, 
ἐπαναστάντων αὐτοῖς τῶν οἰκετῶν, μέχρι μὲν ἐν ὅτελοις ὃ πόλεμος 
ἦν, ἐρίζοντας εἶχον" τὸ γὰρ ἴσον τοῦ σχήματος ἐποίησε τοὺς 
ϑεράποντας ἐπιλαϑέσϑαι τῆς τύχης ἀναλαβόντες δὲ μάστιγας, 
τοῦτο τινος ὑποϑεμένου, ταχέως αὐτοὺς τῆς δουλείας ἀνέμνησαν, 
δεσπόται φανέντες. [8] μεγάλης μὲν τῆς βασιλέως φιλανϑρω- 
κίας, μεγάλης δὲ τῆς σῆς πρὸς τοῦτο διακονίας. [9] Ἔδει ἫΝ. γὰρ 
τὸν μὲν νομοϑετῆσαι τῆς ἀσεβείας τὴν (1) ἴασιν, σὲ δ᾽ ἤπια 
φάρμακα σεάσσειν (48). [10] Καϑάπερ οὖν τῶν ᾿ἀσαληπιαδῶν οἵ 
τεχνῖται φοιτῶσι πολλάχις παρὰ τὸν κάμνοντα, τὰ μὲν ἡδέα καὶ 
προσηνῆ, τὰ δὲ πιχρότερα φέροντες, ἵνα διαμαρτόντες, ἂν οὕτω 
τύχῃ, τῶν πραοτέρων τοῖς ὀδυνηροῖς ἀποχρήσωνται, μὴ βουλό- 
μενοι μὲν εἰς τοῦτο χρείας ἐλϑεῖν, τῇ δὲ βίᾳ τῆς νόσου νενιχη- 
μένοι" οὕτω διτιλῇ πιαρασκευῇ ττεφραγμένος, ἡμέροις τε λόγοις 
χαὶ σπλήϑει συντεταγμένῳ, τιλησίον που τὴν ἔνοπλον δύναμιν 
παραστήσας, τοῦ μὴ ϑόρυβον αὐτοῖς ἐμβαλεῖν ἴσως ἄνευ (13) στο- 
λέμου πρὸς τὸ λυσιτελοῦν (ἂν) ἀγομένοις, ἐχώρεις τῆς ἀσφαλείας 
ἐνέχυρον ἔχων τὸ πολλάκι τοι(!) μῦϑος εἰς καιρὸν εἰρη- 

{4 

8, τάγμα ἐν τὸ τάγμα χειρῶν Μϑ. 
9. ἡ τοῦ πολέμου ἀσύμφορον ἄγουσα, ἔγαρτηθηῦ η΄ οἴοχ Βοϊββοηδαᾶβθ, ρ. 288, 

ἄνθ6 οοἰΐα ποίθ: « Εὐρτηθηία η΄ - ιδ΄ θχοογρϑὶὺ Μαοανῦῖαβ ΟΠ ΒΟΟΘΡΠΆ185 Βο. 
βοίο δρᾶ ὙἹ]]οΐβοη. ΤΠ 1αίν. Ρ. 20, οχ ΟΠΒΟΡΊΟΙ ἴῃ Αταθίατη οὔ ύϊομθ.» 

10. Σ᾽ κυϑῶν οἱ γομάδες, ἐπαναστάντων αὐτοῖς ποτε τῶν οἷκ. “. δεσπόται φα- 
γέντες, ἵταρτηθηὺ ϑ΄ οἴοζ Βοίββοπιδαᾶθ, Ρ. 388. --- Οβίίθ δπθοάοίθ οϑὺ διη- 
Ῥγαπίέθ ἃ Ηδγοδοίο, ΤΥ, 84. 

11. .δεὶι Μ8 (πιαηϑθατθ 6 νοι]. 
12. τ... Μ. (πιδηρθυσθ ἀθ Ψ ΘΙ). 
18. Πίαᾶο, ΧΊ, 880, ἐπὶ δ᾽ ἤπια φάρμαχα πάσσε. Ο᾽ δδὺὲ ἅπθ 468 οἰῤαίίοηβ 

[αγονίίοβ 46 Ὁμουίκίοβ (νου. Ρ. 6χ., Τϊοσε ἄ Μαγοίοη, 1, Ρ. 94, 1. 9, 
Βοἰ580ῃ.). 

14. ἄνευ] ἂν ἐν Μ8. [Ροαυΐ-δέτα ἔσως (ἂν) ἄνευ. --- Β6α. 6 16 Κευτι6.] 
16. Οπ τϑοοηπδῖξ ἄδηβ 168 τηοίβ πολλάχι τοι μῦϑος χτλ. ἀπ οἰῤαύίοη ἄθ 

Ῥοδέθ, πηδὶβ αὰθ 1 Οταύθα" ΠΘ ΒΘΙΩΌ]Θ ῬΡᾺ8 δ Οἱ τδρρουθέθ ὑθχὑμπθ ]θπιθηΐ. 
611 ἃ ἀγγδηρό 66 ἔγαρτηθηῦ θῃ ὉΒΟ] τη 68: 

- τ ν πολλά τἂν μῦϑος 
εἰς χαιρὸν ἐλθὼν ῥᾳδίως κατορϑοίη 
ὅπερ βιαίως «οὐκ ἔπραξεν» ἡ ῥώμη. Ὡ-- 

Πολλάχις χαὶ λόγος εἷς καιρὸν εἰρ. χ. τ. ὅ. ὅ. β. ἡ δωμή, ἵναρτηθπῦ ε΄ οἴθΖ 
Βοϊββοηβᾶθ, Ρ. 388, 
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μένος κατορϑοῖ τι ῥᾳδίως, ὅπερ βιαίως ἡ ῥώμη. [11 
Τί οὖν; ἐκεῖνοι ἄνϑρωποι (38), στρατόπεδον ὅλον, πάντες ἀπτονε- 
υὐμμύδομζίδι σιάντες ἐξωσυλισμένοι - αὐτὸς(.3) δὲ, κατὰ τὴν 
ποίησιν(9), ἐφέλκεται ἄνδρα σίὸ ἤρος -- ἁπλῇ παραινέσει τὸ 
δέον ἐφρόνησαν. [12] Οὐκοῦν δυνάμει μὲν τὴν δίχην λαβὼν, καλο- 
κἀγαϑίᾳ δὲ τρόπων τὴν ὀργὴν ἐχχαλάσας, διχόϑεν αὐτοὺς παρε- 
σκεύασας (30) σωφρονεῖν, τὴν μὲν ἀνδρείαν ὑφορωμένους, ὑπὲρ δὲ 
τῆς πραότητος εὐνοοῦντας " ἔξωϑεν μὲν οὖν οὑτωσὶ (21) τὰ τιετεραγ- 
μένα τις ϑεωρῶν δόξειεν ἂν ἡμερότητα μόνον ἐπανϑεῖν τοῖς 
εἰργασμένοις, ἐμβλέψας δὲ τῷ βάϑει τῆς διανοίας, χαὶ τὸ τῆς ἀν- 
δρείας ὄψεται μέγεϑος. [18] “Ὃ μὲν γὰρ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν ἐκ τοῦ 
παραλόγου τι χατορϑῶν, ἀσϑενέστερος ὧν ἢ προσδοκῆσαι (33) 
γίκην δευτέραν, μέχρι καὶ ἐς ὄλεθρον ἀμύνεται τοὺς [[ο]. 80] 
λυπήσαντας, κἂν τύχωσιν ὄντες τῆς ἐσχάτης ἀνάξιοι δίκης " ὁ δὲ 
συνειδὼς ξαυτῷ τὴν, ὅτε βούλεται, χειρώσασϑαι τοὺς ἐχϑροὺς 
ἐξουσίαν, ὃ τοιοῦτος οὐκ ἀξιοῖ τῷ ϑυμῷ τὸ πᾶν ἐπιτρέπειν, 
ἄλλως τε(38) μηδὲ πρὸς ἀλλοφύλους γενηφοβάμῳ, 

8 ΤΥΐ, Τοιγαροῦν τοὺς βαρβάρους ὃ πολὺς () ἡμῖν στρατηγὸς 
στιχροτέρῳ δικαίως ἐτῆλϑε σωφρονισμῷ (3). [2] Φρούριον ἦν χρυ- 
σοῦ μέταλλα πρόσοδον φέρον (Ὁ), πανταχόϑεν πολιορχεῖν ἀπτορώτε- 
ρον ἢ τὸ τῶν Σάρδεων τεῖχος ““λικαρνασσέως τινὸς μῦϑοί φασι (")}" 
τὸ μὲν γὰρ πλάσμα συγγραφικὸν εἰργάσατο δυσπολέμητον --- γυνὴ, 
φησὶν, ἔτεχε λέοντα, καὶ περιενεχϑέντος τοῦ ϑηρίου ἔδει τὸ τεῖ- 
χος ἀναάλωτον(Ὁ) εἶναι ---, τὸ δὲ δημιούργημα τέχνης ἐστὶν, οὐ 

16. ἐχεῖνοι ἄνϑρωποι Μ8. ῬοῦΣ ὀνῖθον Ταῦ, οα Ῥουγναὶν ὀογῖνο ἅνϑρω- 
ποι ᾽χεῖνοι. οὐ ΘΟΠ ΘΟ αΓΘΡ ἐχεῖνοί γ᾽ ἄνϑρωποι. 

17. ἀπεννοημένοι Νί8. 
18. Οἀηεδέε, ΧΥ͂Ι, 294, αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος. 
19. ΟἿ, ῬΙβ Ἀ88, 8 Υ, ποίθ 7. 
20. παρασχευάσας 8. 

σί 
21. ε««εἐὦ Μϑ. (πδηρθαγο 46 γρ}). 
22. ογ. Κυᾶρον, αγαηιηιαΐγε φγέοηιιθ, ὃ 49, 4. 
29. ἄλλως τε, ΘΟτήταθ δὰ ὃ ΧΥ͂, 2. Αὰ ΒΌΡΡΙαΒ, γΟΥ. ΗΘΔ 50} ΥἹΡΘΓ, 

1ὴ)6 γγαοοϊριιῖβ αγαροας αἰοίλογυβ ἠαϊοι δναΐβ, Ρ. 778 (45 6α1.). 

8 1Υ1 1. Οὗἁ, Τϊοφο ἄδ ϑιμηηνιθ, Ῥ. 27, 1. ὅ ἄ᾽8π. Ῥαβ8, Βοίββοῃ., ὃ δὲ πάντα 
πολὺς οὑτοσί. 

2, Οὗ, 8 ΥἹ, ποίβ ὅ. 
8. Τῆτο μετάλλου πρόσοδον ἀφαιρούμενον ὃ ου ΡΘυῤ-δέγο ἀφαιροῦν ἄγθο 16 

56η5 (6. « ἀὐόγοβρδηύ, ὀύαῃὺ (δὰχ πόύγ 68), Γουτηδηὺ 1᾿αοοὺβ ἃ ἀπ τηΐηθ.» ἀὰ 
Ῥοϊπὺ 46 νὰ ῬΑΙδΟρῬαρ ΐαυο, ἀφαιρούμενον. (ααἱ 5᾽ θοῦ ναἱῦ ἀφαιρού δ) τε 
ἀφαιροῦν (απὶ 5᾽ δοῦναι! ἀφαιροῦν); οὐ φαιροῦν, οὰ φαιρούμι, ἀδναῖδ Ῥγδβαῖθ 
ἰηόν Ὀ] πη Ῥγοάαῖτθ φέρον. 

4, Ἡόγοδοίο, 1, 84. 
ὃ, τὸ τεῖχος ἔϑει τὸ τεῖχος ἀνάλωτον Μβ. (16 ῬΥΘΙΙΪΟΡ τὸ τεῖχος οϑὺ 6 

ΒΘΟΟΠ6. 6016). 
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μυϑολόγημα συγγραφῆς. [8] Οὕτω τοίνυν ἀποτόμου πρὸς ἅλωσιν 
ὄντος, ὀλίγον ἔμελε τοῖς ἐνοιχοῦσι τπτολιορχίας, ἀφϑόνου τροφῆς 
αὐτοῖς κεχυμένης καὶ ττηγῆς ἔνδον ὑδάτων συντελούσης περιουσίαν, 
ὥστε τοῖς μὲν ὑττῆρχε κατὰ (Ὁ) πολλὴν ἐξουσίαν τρυφᾶν, τοῖς δὲ 
περιβαλλομένοις (1 τὸ φρούριον ἀνόνητα πιέζεσϑαι χαὶ :τονεῖν 
τῷ μήκει(8) τῆς προσεδρείας. [4] Τοιαύτας εἶχόν σοι τὰς φρον- 
τίδας αἱ νύχτες, τοιοῦτοί σοι μεϑ' ἡμέραν ἔστρεφον τὴν ψυχὴν 
λογισμοί. [5] Καί ποτε κύχλῳ περισχοπῶν τὸ χωρίον, κατανοήσας 
τὸν ἔξω φέροντα πόρον τῶν ἔνδον ὑδάτων τὸ περιττὸν καὶ τῷ 
προσώπῳ μηνύσας ὡς ἐξεύρηταί σοι τὸ πάλαι ποθούμενον καὶ 
παραδοὺς ὥσπερ ἄλλο τι μάϑημα τῇ διανοίᾳ, νύχτα φυλάξας --- 
οὐ γὰρ ἣν ὑφ᾽ ἡλίῳ τὸ βούλευμα(5) προελϑεῖν --- καὶ τῆς νυχ- 
τὸς ὕπνου τοῦ πρώτου καιρὸν, δϑ᾽ ἡ([9) μεγίστη τῶν αἰσϑήσεων 
ἡσυχία δοχεῖ, τότε τοῖς ὕδασιν ἐπιτρέψας τὸ σῶμα, οὐδὲ συστρα- 
τιώτας ὅτι μὴ δύο λαβὼν, χαϑεύδοντι τῷ φύλακι τῶν πυλῶν 
ἐπιστὰς, τὸν μὲν ὀξέως ἀνεῖλες, ὅπως μὴ λάϑοι τοῦ τολμήματος 
μηνυτὴς γεγονῶς, ὀλολυζούσης δέ οἱ (3) τῆς γυναικὸς οἰμωγῇ τε 
χρωμένης χαὶ χηρυττούσης τὸ γεγονὸς, σὺ μὲν εἱστήχεις οὐδὲν 
ὑφορώμενος ὡς ἐπαμῦναί σοι καλουμένων οὃς ἐπὶ σὲ βοῶσα 
συνῆγε" τῶν δὲ πολεμίων οἱ μὲν ὥσττερ ἐν ὀνείρατι βοῆς γινο- 
μένης ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἐταράττοντο, τοὺς δὲ, οἷον εἰχὸς ἄρτι γευσα- 
μένους ὕπνου καὶ πολεμίας ἐπιβουλῆς ἀπροσδοκήτου (35) συμβά- 
σης, οὐ μέτριον ἔλαβε δέος, καὶ δᾷδας (13) αὑτοῖς (13) ἐπιφέρον- 
τες (5) ἐλάνϑανον ὑμῖν(46) χορηγοῦντες τὸ φῶς, ὅϑεν ὃ δεύτερος 
ἀεὶ προσιὼν ἀγνοίᾳ τοῦ πρώτου προσέπιτιτέ σου (1) τῷ ξίφει" 
χαὶ συχνῶν ἤδη σοι τῶν οἰχείων εἰσχεομένων τὰς πύλας ἀναπε- 

α 

6....τ Μβ8. (Ὡδησθυγα ἄθ υϑ]. 
7. περιβ.. . ομένοις Μίβ. (ταληρθυγα 46 γϑ). 
8, με. χει Μ8. (πιᾶηρθαγο 46 γι). 
9. βούλημα 5. 
10. ὅ8ϑ᾽ ἡ] ὅση Μϑ. 
11. δὲ οἱ (ἃ 66 ααὮ} 5611}016) Μ8. [Ὁ 68 ἀθὰχ ᾿ϑέξγθα ρϑαγθπὺ π᾿δγοῖν ἀἰό, 

ἀληβ ἂπ (68 τηδπαβοῦἐβ ργδοδαοπίβ, απὸ 16 σοτητηθποθιηθπΐ ἃ’ οἰμωγῆ, ὁοτι 
ῬδῚ δηξοιραίϊομ. --- Ἠ6α.1 

129. ἀπροσδο.. του Νί8. (τηδηρθαγα ὧδ γϑ). 
18. δέος .... ἄϑας (οὰ δας ἢ Νί8. (ππιαηρθατο 46 νοῦ). 
14, αὐτοῖς Μ5. 
1ὅ. ἐπιφέροντες] Οἵ. ὃ ὙΠ, 2. 
10. Βοίββοηδᾶθ, ρᾶρθ 29, ποίθ 1: « ΕὙΘα Θη8 ῬΓΟΠΟΙΉΘΩ ὑμέτερος ὈἾΌΓ 8118 

»βἱρτ βοαίϊοηῖβ ρῬΓῸ σός ἴῃ τϑοθηὐουναβ ἀποίοτια8, οὐ ὑμεῖς Ῥτὸ σύ. Μοπαὶϊ 
»α 5ιτηοοαίίαθ δρίβίοὶδβ, Ρ. 864, τηϑιηον Ἰοοὶ Οδογϊοἰδηὶ» (ρΡ. 29, 1. ὅ, τοῖς 
ὑμετέροις ἴχνεσιν, 6 Ραγαῦ δὰ 568] ϑ'ατητη8) « οὐ δ᾽ίογαση. δὶς βἐδύϊτη 
»ὑμᾶς Ῥγο σέ» (ρ. 29, 1. 17). ΟἿ, Θποοῦα ῥ. 29, 1. 14: Ρ. 88, 1. ὅ ἀἶδθῃ Β88: 
ῬΘ 1.8: ν᾽ 1101. 1ΟῚ ΕΠ  ν Ῥ 52...1.. 8. 

17. σοι 3. 
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, “Ὁ 2 -" 

τάσαντι, τότε πρῶτον ἡλέγχϑη τὸ φρού- [0]. 81] ρίον οὐ πᾶσιν 
2 ΒΩ - 

ἄμαχον πεφυχός. [6] Ἕν δ᾽ ἄρα κέρδος προσεγένετο τοῖς ττολε- 
, «“ “ , , τ᾿ ς δέ 18 }] ΓΨῚ ἡ 

μίοις ὅτι τῇ πείρᾳ μετέμαϑον ὡς οὐδέν (18) ἐστιν ἀνάλωτον 
ἀρετῇ (15). [7] ᾿Ενταῦϑα δὴ διὰ πάντων ἐχώρει τὰ ξίφη, καὶ τῶν 

-»Σὖ͵Ὄ 2, “-“ - -“ 

πολεμίων οἱ μὲν πρὸ τῶν ἄλλων πεσόντες αὐτῷ τῷ πρῶτοι(30) 
παϑεῖν τὴν ἀξίαν δίκην ὑπεεῖχον, οἱ δὲ τὸν χρόνον χερδᾶναι δοχοῦντες 
ὅσος ἐδαττανᾶτο ταῖς προτέραις σφαγαῖς τῇ ϑέᾳ τῶν συμφορῶν 
ἐχολάζοντο, ὥστε τὸν ἴσον ἅπαντας ὑποστῆναι σωφρονισμόν (83). 

3 , ν ᾿ 
[8] Εἰ μὲν οὖν μὴ πολλοὶ τιρότερον χαὶ δεινοὶ τὰ ττολέμια στρα- 
τηγοὶ σιειράσαντες τοῦ χωρίου στολλάχις ἔγνωσαν ἀδυνάτων ἐρῶν- 

99, Ἵ Ρ}} ᾿ ς ᾿ 3 , ᾿Ὶ , - 

τὲς (33), ἴσως ἂν εἰχὲν ὁ φϑόνος ἀσϑένειαν αἰτιάσασϑαι τοῦ 

φρουρίου καὶ ταύτῃ βραχύ σου τῆς εὐδοξίας ἀποσυλῆσαι" νῦν δὲ, 
“τολλῶν μὲν ἐγχειρησάντων, οὐδενὸς δὲ δεδραχότος οὐδὲν, οἱ τερὸ 
τῆς σῆς ἀριστείας ἀποτυχόντες μάρτυρες γίνονται τοῦ μεγέϑους τῆς 
γίχης. [9] Σερατήγημα φοβερὸν καὶ πρὶν γενέσϑαι μὴ τειστευόμε- 

Ἂ ὃ» ᾿ - - 2 Ν Ἂ , Ἀ 

γον εἰσῆλϑέ σε πρᾶγμα τοσοῦτον, εἰσελϑὸν ἐτολμηϑη, τολμηϑὲν 
οὐ διήμαρτεν. [10] ᾿Ενταῦϑα λοιποὸν(38) ἀναγκάζομαι καὶ νόμον τινὰ 
παραβῆναι τῆς τέχνης (33) " ἐκχείνη (55) κελεύει (538) τὸν ἐπαινέτην 
[9] 2 - ς , δὴ ’ 9 ΄ Π Ἔ 
ον εὐφημεῖ τταραβάλλειν ὁμοίοις ἀνδράσι (51) χάλαι γεγενημένοις 
ἡμεῖς δὲ πολλοὺς μὲν ἤκο'σαμέν τε πολέμους καὶ μεμαϑήχαμεν (38)" 
οὐ μὴν ἴσμεν τοιοῦτον πτώποτε τρόπον νίκης (39) σεαρειληφότες (30)" 

18. οὐδέν ἔστιν ἀνάλωτον ἀρετῇ, ἱταρταθηῦ α΄ οθζ Βοἰββομδᾶθ, ρ. 288. 
19. Οὐ, Τὔϊοσο ἄθ ϑιώηηιιβ, Ὁ. 29-80, Βοΐββοι., ἔδειξεν ἡ πεῖρα σαφῶς ᾿ὡς 

οὐδὲν ἄπραχτον ὅπου ἂν τύχη Σοῦμμος παρων. 
οε 

20. πρώτ ΝΜ. 
21. Οἵ, 8 ΥἹ, υοίο ὅ. 
22, Οἵ. Ἑπυρίάθ, Πργοιῖο βιγίοι;, 818, ἀδυνάτων ἔοιχ᾽ ἐρᾶν: Τιποῖοθῃ, 

Τϊαϊοσιιοα ἄθ8 Τίοια;, ὙΠΠ6 (ἃ 16 ὅπ), πλὴν οἶδα ὅτι ἀδυνάτων ἐρᾷς. ΟΥ̓́, αιδδὶ 
16 Ῥγόνθυθα ἀδύνατα ϑηρᾷς" ἐπὶ τοῦ ἐγχειροῦντος μείζοσιν ἢ χαϑ' ἑαυτὸν, 
ΖἝποθοβ, ἄδηβ 16 νο]. 1 465 Ταγωηιοσγαρ]νοθ σΥ 65 ἀ6 Τωϑαΐβοι οὐ Βομποίαο- 
ψΐη, οὐ 1ὰ ποθ ἄθβ δαϊΐθαγβ; ρα185 Μδοδνῖοβ, 1, 20, 4818 16 νοὶ]. Π|, δὲ ἴὰ ποΐθ. 

28. λοι... ἀναγκάζομαι ΜΒ. (τιδηρθατο 46 γϑυ]). 
24. Οὗ, Ζὔοσο ἄεο ΜΜαγοίοη, 11, ». 12, 1. ὅ, Βοίββοῃ., ὑπόλοιπόν ἐστί μοι 

πρὸς τοὺς πάλαι τεμένη δημιουργήσαντας τὸν ἱερέα παραβαλεῖν. . .. νομο- 
ϑετούσης οὕτω τῆς τέχνης. ΟΠΒΟΥΙΚΙΟΒ. ΤᾺΡΡΘ]]6 νο] 685 8:5 565 αἰΒΟΟῸΓΒ 
165. Ῥγόοδθρίοβ ἅθ 16 γυβόϊονγίαπθ. Οἵ, θῆοουα Ογαΐβοη, {μηδῦγο ἀο αγίο, ν. 89, 
1. 8 ἀθῃ Ἀα5, εἰ τῶν παίδων ἐγκώμιον ἔγραφον, ἔδει χατὰ νόμον δητοριχὸν 
ἐχ τῶν γονέων αὐτοὺς ὡραΐσαι. 

2. ἐγ. “νη Μ58. (ππδηρϑυγο 46 γυϑ}). 
20. Οὗ 8 Χ, 8, ἡ τέχνη χελξύει κτλ. 
27. ἀνδράσιν 8. 
28. μὲεμσϑήχαμεν (816) ΝΜ. 
29. γίχη Μ8. 
80. Βόϊϑαίτθ 538 βουνὶθ, ρϑθὰ 46 ἰθῆρ8 δργὸβ (θη ὅ80), 4ὰ τηδτηθ ργοοδᾶδ 

ῬΟᾺΡ Ῥγθηᾶγο Νάαρὶθβ. (Ῥγόοορθ, Οἰμθνγ6 (Ἰοϊίφιιο, 1, 10.) ἘΔ. ἀ6 Μαγαϊέ, 
Ἐβαὶ δ οΠγοπορΥύαρυῖο δυφαρίΐγο: «ΑἸ ὅϑ0. ΝΆΡ]68. Αργὸβ νἱηρὲ Ἰοῦγβ ὅθ 
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ὅϑεν ἐπ᾽ ἄλλο τι τῶν σῶν μεταβήσομαι, τῆς πρὸς τοῦτό μοι 
παραϑέσεως(31) ἀπόρως ἐχούσης. 

8 Υ. Πορείαν οὖν ἄβατον οὐ τῷ () πλήϑει τῆς ὕλης κατὰ τὴν 
ἐξ Ὀδρυσῶν (5) ἐπὶ Παίονας ὅδὸν, ἣν ὡμάλισεν ὃ Σιτάλκης, δα- 
σείας δ᾽ ὕλης καὶ πυχνῆς τραχυτέραν ἐφόδοις Σαρακηνῶν ἰδεῖν μὲν 
ἀγρίων, ἀδικίᾳ (5) δὲ χαλεπωτέρων, τὴν τοιαύτην ττορείαν εὐκόλως 
ἡμέρωσας, στρατιώταις οὐδὲ εἴχοσιν ἀριϑμὸν τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς 
ὀχληροὺς ἐξαπειλῶν(.) ἀναστήσας. [2] Ταύτην ἐγώ σου τὴν νίχην 
τιμιωτέραν φημὶ τῶν ὅπλοις καὶ πυρὶ χαὶ σιδήρῳ σοι πετιραγμέ- 
γων (Ὁ). [8] Πολυχειρίας μὲν γὰρ κατορϑούσης, πάντες μερίζονται 
τῶν εἰργασμένων τὴν δόξαν, ἄλλων ἄλλους καταβαλόντων (9), χἂν 
ὁ στρατηγὸς τῇ τραγῳδίᾳ (1) δοκῇ τὴν εὔχλειαν ἄρνυσϑαι(8)" ὅτε 
δὲ τῇ φήμῃ τοῦ στρατηγοῦ τὸ δυσμενὲς ὑποχύπτει(θ), ἕνα δε- 
σπότην ἔχει χαὶ χληρονόμον ἣ νίχη τὸν ἐμβαλόντα τὸ δέος. [4] 
Καὶ τὰ μὲν δι' ἀγῶνός τε χαὶ χειρῶν καὶ ὀργάνων τῆς μάχης 
ἱστάμενα τρόπαια πολλὰς δίδωσι τοῖς ἡττωμένοις παραμυϑίας 
ἐμφάσεις --- χαὶ γὰρ τύχης ἐπιβουλὴν αἰτιάσασϑαι καὶ χωρίων 
ἀσϑένειαν καὶ τὸ τοὺς στολεμίους ἐξαίφνης ἐπιπεσεῖν χαὶ δόλους 

δὴ (9) χαὶ ἀπάτας, καὶ μυρία τοιαῦτα τοῖς ἡττωμένοις (11) ὑπάρχει 

»5ἱόρθ, ΒΕ] βαῖτο ρόηδέγε ἀἄαηῃβ ἴα υἷε Ῥαγ Τ᾿ αηιιοᾶνις οὐ ἕαϊξ παϊξ σϑηἐβ 
»ῬΓΙΒΟΠΏΪΘΙΒ.» 

81. παραϑέσεως Οἵ. 8 0Υ,, ὅδ. 

8 Υ1] 1. οὕτω Μ5. 
2. ἔξω δρυσῶν Μίε. --- ΟΠΒοΟΥΙΚίοΒ 56 βοανίθηῦ ἰοΐ 46 ΤὨπογαϊθ (1, 98). 
8. ἀδιχεῖν ΜΝ. 
4. θὰ ἐξ ἀπειλῶν Τι,6 οοτηροβό ἐξαπειλῶν τοᾶπαὰθ δὰχ Ἰἰθχίαμθα. Οπ 

ῬουΡΡαῖῦ Θομ]θοί ΓΕ ΘΠΘΟΓΡ ἀπειλῶν ἐξαγαστήσας, οὰ ἐξαναστήσας ἀπειλῶν. 
ὅ. Οἵ, ΤἸοσε ἄο ϑιιιπιιδ, Ὁ. 80, 1. 4, Βοίββοη., ταύτην ἐγὼ τὴν διάλυσιν 

παντὸς εἶναί φημι τροπαίου τιμιωτέραν. 
0. χαταβαλλόντων Μ. 
1. Οὗ, Ῥ]υβ θ88, ὃ ΧΗ, 8, μὴ τοιοῦτος ὧν ὁ Περσεὺς ὑπόπτερος ὠγνομάσϑη 

τῷ μύϑῳ: 6 τηδτηθ, 8 ΠΙ, 11, αὐτὸς δὲ χατὰ τὴν ποίησιν χτλ.: Ογαϊδβοη 
ζιιδῦγε (α Ῥγόθορο, Ῥ. 17,1. 8 ἀ᾽θῃ 88, Βοίββοιι., « ἐσϑλοῦ γὰρ ἀνδρός» 
ἡ τραγῳδία φησίν «ἅπαντα φέρειν χαλῶς»: Εἶίοσοε ἄο Μάγοϊομ, Τί, ». 110,1. 8 
αφῃ Ἀ88, εἴ γε, χατὰ τὴν τραγῳδίαν, φιλόψογόν ἔστι τὸ φῦλον (τῶν γυναικῶν): 
Οταΐβοη {ιγιδῦγε ἄς Μαγίο, Ῥ. 48, 1. 0, ἐχείνην ὀλβίαν προσεῖπεν ἂν εἰχότως 
ἡ τραγῳδία, ἥπερ εὐτυχῶς τὴν τελευταίαν ἐπέρασεν ἡμέραν: Τ)οβογίρξϊονν δ 
Ῥ]οΥΙοσ6, Ῥ. 151, 1. 1 ἀ᾽δη Ὅδ8, ταύτην (τὴν Γοργὼ) ἂν εἶπεν ἡ τραγῳδία 
αἱματωπόν τὲ καὶ δραχοντώδη χόρην: Εἶοσε ἄε αγοΐοη, Π|, ν. 114,1. 9 
θη θαβ, (χίονες) « λευχότεροι χιόνος» κατὰ τὴν ποίησιν: 17)δβογἐρεϊοη ἄπ 
ἑαδῖοαιι, Ῥ. 158, 1. ὅ αἶ θη Ῥα8, ὄργνιϑας ὃς πελειάϑας μὲν εἶπεν ἡ ποίησις. 

8. ἘαυΙρία6, Αηπαγοηιαγιο, 696, ὅταν τρόπαια πολεμίων στήσῃ στρατὸς, 
οὐ τῶν πονούντων τοὔργον ἡγοῦνται τόδε, [] ἀλλ᾽ ὁ στρατηγὸς τὴν δόκησιν 
ἄρνυται ἢ] χτλ. 

9. Οὗ. 8 ΤΠ, ποίέβ 8. 
10. δόλου... ἡ Μ8. (πλαηρθῦγο 46 νου]. 
11. ἡτ. ὡμένοις ΝῖβΒ. (πηδηρσοαγο 46. γϑυ]. 
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σίρὸς τὴν οἰχείαν ἀναισχυντῆσαι παραψυχην(}5), τὸ δὲ πρὸ τῆς 
πείρας ἀνασταλέντας ἠρεμεῖν οὐδεμίαν ἀναχώρησιν ἔχει τοιαύτην. 
[5] Φερέτω τοίνυν εἰς μέσον ὃν ἐϑέλει τις πόλεμον, ἕτοιμος ἐγὼ 

[.] 2 
τὴν παράϑεσιν (13) δέχεσθαι" ὃν γὰρ ἄγοι (3) τις εἰς ἐξέτασιν, 
οἰχήσεται. τὰ δεύτερα φέρων. [06] Τὸν πόλεμον ἐρεῖς μοι τὸν 
[0]. 92] ἐπὶ Τροίαν; ἐγὼ δέ σοι τὸν “Ὅμηρον οὐ σιωτιῶ ὃν εἰχὸς 
μὲν (δ) ἐπὶ τὸ μεῖζον ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι " φαίνεται δὲ 
ζχαὶν ([ μετὰ τῆς ἐχείνου ποιήσεως δεύτερος ὧν" δέχα μὲν 
ε»π ΡῺ ΒΩ ᾿ Ἀ , ’ , ΒΩ , 

ἑξξῆς ὠδιγεν ἔτη, μίαν δὲ πόλιν χατήνεγχε δόλῳ --- εἰ που ξυλι- 
, 32. ἡ Ύ Ν , 2 - [τ Ν 

γον ἵσχιπτον ἀχήκοας, οἶσϑα τὸν δόλον ---. [7] Οὐχοῦν ὅσῳ τὸ φο- 
βῆσαι τοῦ πιαραχρούσασϑαι χρεῖττον, τοσούτῳ σεμνότερος ὃ παρὼν 
ΒΩ α 2 Ψ « - 

ηττερ ὧν ὅδοξαν αδειν αἱ ἸΠοῦσαι. 

8 ΥἹ. ᾿λλὰ γὰρ() ἡ μνήμη τῶν εἰξάντων τῷ στρατηγοῦντι 
Σαραχηνῶν ἀνέμνησέ μὲ τῶν ἐν “ἰϊἰγύπτῳ, οὗς ἐπαίδευσεν ἡσυχά- 
ζειν οὗτος ὃ τὴν Παλαιστίνην ἡμῖν κυβερνῶν (3). [2] ἸΠοῖρα γὰρ 
τις ἐχείνων, εὐνομίας βασιλικῆς ἐξοχείλασα, πόλεις τὰς ὁμόρους 
ἠδίχει, μηδὲν ἀποδοχιμάζουσα πρὸς σωφροσύνην, οὐ πολιὰν αἱ- 
δουμένη, οὐ τὴν ἄωρον ἡλικίαν οἰχτείρουσα, οὐ τοὺς ὅρους τῆς 
φύσεως ἐμποδὼν (3 χιρὸς τὴν ὕβριν ϑεμένη. [5] Ταῦτά σοι πο- 
λὺν μὲν εἰχότως ἐκίνει ϑυμὸν, οὐ μὲν ὃ γε ϑυμὸς εἰς ἀβουλίαν 

12, παρὰ ψυχὴν Μ5. ΟΥ, Ογαΐδβον {ιρηιδῦγο (6 ῬγΌΘΟΡΕ, Ῥ. 0, 1. 8, Βοίββοῃ., 
τίνα λάβω παραψυχήν:; οὖ ῥ. 298, 1. 6, Ὅϑεν παραψυχὴ: 46 τηῦπιθ 7 γγαηηῖ- 
οἷά, . 09, 1. 4, τῷ δὲ τυράννῳ πόϑεν ὑπῆλθε παραψυχή; οὐΡ. 78, 1,1, χατα- 
λείπει τινὰ τοῖς ἠδικημένοις ἘΓΡΕΨΥΧΉΝ: 

18. παράϑεσιν] Οἵ. 8ὶ ΤΥ͂, 
14. ΒΙθῃ αὰθ οδὐ ὁπαρ οὶ ἰὰ ἸῬορὑαθ Ῥαγαῖββθ ἱποουγθοῦ (νου. Κυᾶρθγ, 

αγαηιηιαΐνο φγεοηιιο, ὃ ὅ4, 1δὅ, 8), ποῖβ Π6 ῬΘΏΒΟΠΒ Ρ88 ΑΕ] γΥ αἷύ Ἰὰ α΄ αἷ- 
ἰδναύϊοη. ρυονθπαηῦ ἀὰ ζαϊ! 465 οορ βϑίθβ. Οη ρϑυΐ ῬΆΡΡΓΟΟΒΘΥ α᾽ δαῦγ 65 
ῬαββαρΘ8 Ὁ ΠΑΙΟρΊΙΘ8 ΟἾΘΖ 16 τηϑτὴθ διιΐθαν (γον. 8 ὙἼ, 8, ὅτου δέοιτο, οἰ ἴδ 
ποίθ αἰέγπηϊθ ἃ ο6 Ῥᾷββ8ρῈ). 

10. 1,86 5605 5᾽ Δοοοιητηοᾶογαὶῦ ἅθ ἐγὼ δέ σοι «τοῦτον» (66 τηοῦ οϑβί 
ἨθοΘββαῖγ6 Ῥοὺν ὄν ον 1 ηἰα 8) οὐ σιωπῶ" ὃν εἰχὸς μὲν τὸν “Ὅμηρον ἐπὶ 
τὸ μεῖζον χτλ. ὨΔ1ΠΘὰν5. ΟΠΟΥΙΚοβ. ἰταϊΐθ οὶ ὙῬμαογάϊάο, : 10, 8, τὴν στρα- 
τείαν ἐκείνην (τὴν ἐπὶ Τροίαν) μεγίστην μὲν γενέσϑαι τῶν πρὸ αὐτῆς, λειπτο- 
μένην δὲ τῶν γῦν, τῇ Ὁμήρου αὖ ποιήσει εἴ τι χρὴ χκἀνταῦϑα πιστεύειν, ἣν 
εἰχὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα χοσμῆσαι, ὅμως δὲ φαίνεται καὶ οὕτως 
ἐγδεεστέρα. 

16. χαὶ Ῥαγαῖῦ ἰοὶ πδοθϑβαῖσθ. 

δ Ὑ11 1. Α ΓΡόϊορο ἅὰ ἄπο Αταῦϊοβ βαοσὸάθ ΘΟ] αὶ ἀὰ ρΌΠν ΟΡ ΠΘαΙ" ΒΘ 6Ρ ΗΔ ΠΟΒ. 
ὦ, Τῷ στρατηγοῦντι -- Τ)ιιοὶ..--- Ὃ τὴν Παλαιστίνην χυβερνῶν τι ᾿γαδδ868 

Ῥαϊασδίζηιαθ οὐ, Ῥοὰν ἀδβίρημου 66 τηδρ βύγαῦ ΡῈ. 580}. υϊύγϑ βρόοίὶ, Οοηβείαγίδ 
Ῥαϊαοδένηναθ. 

8. δῦ 1} ἐμπόδιον Ὁ᾽ Οἵ Τϊορο ἄς Μαγοϊοη, 1, Ῥ. 87, 1. 18, Βοίδβοῃ., εἶ 
μὴ πρὸς τὴν ϑείαν ἀχρόασιν ἐμπόϑιον ἦν φϑεγγομέγη: ῬΟΙΨΡο, ΙΥ, 81, 4, 
ϑεωρῶν δὲ μέγιστον ἐμπόϑιον ὑπάρχον αὑτῷ πρὸς τὴν ἐπιβολὴν τὸν “υχοῦρ- 
γον κτλ. 
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ἠρέϑισε ἴω προπηδήσας τοῦ λογισμοῦ" δύναμιν γὰρ ἀποχρῶσαν 
ἀγείρας, τὴν ἐχείνων ἐσωφρόνισας (ἢ) ἀκρασίαν, γπανταχόϑεν ἤλλο- 
τριωμένην (6) συγγνώμης " οὐ γὰρ ἔρως ἣν ὃ τὴν ἀχολασίαν ποιῶν, 
ἵνα δοχῶσί τινα παραίτησιν (1 ἔχειν τοῦ πάϑους δουλωσαμένου 
τὴν γνώμην, ἀλλὰ ϑρασύτης ἀσελγῶς ἐνυβρίζουσα. 

᾿ 
ε 8 ὙΠ]. Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν τοῦ λόγου τὸ μέρος ἐνταῦϑα πέρας 
ἐχέτω δευτέρα δέ σου κηρύττεται πρᾶξις ἐχ τῆς Καισαρέων ἅμα 
χαὶ τῶν ἐχείνης ὁμόρων. [2] Τὰς γὰρ ἐν μέσῳ τῶν πόλεων χα- 
κούργων ἐνέδραις ἐπισφαλεῖς λεωφόρους, αἷς οὐδὲ στρατιώτης 

ἀνὴρ ἐχρῆτο ϑαρρῶν, νυνὶ (1) χαὶ τταιδίον ἀχινδύνως πορεύεται " 
χὰἂν ἤδη λιστούσης τῆς ἀχεῖνος (5) ἀνὴρ ὁδοιπτόρος ἐξ ἑτέρας τῶν 
πόλεων ἐπὶ τὴν ἑτέραν ἰὼν μεταξὺ που καϑεύδῃ (8) χρυσὸν ἐτπτιι- 
φέρων (ἢ), ἄσυλον αὐτῷ τὸ χρυσίον (ὺ ἐν ἐρημίᾳ καὶ νυχτὶ 
χαὶ ὕπνῳ, τῆς τοῦ κέρδους ἐπιϑυμίας τῷ φόβῳ παραχω- 
ρούσης. [8] Τέως δὲ, τῶν ὁδῶν χεχλειμένων λῃστρικαῖς ἐπηρείαις, 
τὸ τῶν ἐπιμίξεων ἡδύ τὲ καὶ χρήσιμον τὰς πόλεις ἐξέλειτιεν " 
ἡδὺ μὲν γὰρ ἐχδημοῦντας ἱστορῆσαι γείτονα πόλιν (6), ἡδὺ δὲ τὴν 
ἐπιϑυμίαν ἐμσιλήσαντας σπιάλιν ἐπὶ τὴν οἰκείαν ἰέναι" τό γε μὴν (Ὁ) 
χερδαλέον χαὶ λυσιτελὲς οὐδὲ τὸν λίαν ἀπράγμονα καὶ διὰ παντὸς 
οἰχουροῦντα λανθάνει" χαὶ γὰρ πλείονα πεῖραν πραγμάτων χαὶ 
τριβὴν ὀξυτέραν χαὶ τὸ ῥᾳδίως ὅτου δέοιτο (8) πορίζεσθαι τῶν 
πόλεων αἵ τιρὸς ἀλλήλας ἐτιιμιξίαι χαρίζονται" ἑχάστη γὰρ, τὸ 

4. Οὗ, 81,1, πρὸς ἐπίδειξιν πρώτην ἐρεϑέσαι, οὐ Ἰὼ ποῖ. αἴέγτοπία ἃ ὁ6 
ῬᾶΒδΒᾶρθ. 

ὅ. Οὗ 8 1Υ͂, 1, πιχροτέρῳ ἐπῆλϑε σωφρονισμῷ: οὐ 7, τὴν ἴσον. ἅπαντας 
ὑποστῆναι σωφρογισμόν: Τυγαπηϊοῖϊάο, Ῥ. ὅ8, 1. 9, Βοίβδθοη.,) τὴν . .. χαχίαν 
οἴονται δεῖν σωφρονίζειν οἱ νόμοι. 

6. ἠλλοτριωμένης Μ58. Οἱ Πϊοσο ἄς Μαγοῖοη, 11, Ὁ. 110,1. 4 ἀἶδθῃ Ῥᾶδβ, 
Βοΐββοῃ., ἔπαινος δὲ γυναιχῶν πάσης ἠλλοτρίωται κολαχείας. ΟΥ̓ δυββὶ Τπόο- 
ἀογοῦ, 8: Ταηϊοῖ, οὮ. 8 ((. 1Π|, ». 1116, 50.126), χαὶ μὴ παντελῶς ἡμᾶς 
τῆς δῆ προμηϑείας ἀλλοτριῶσαι. 

7. π.. αίἰτησιν 8. 

τ 8 ΥὙΠ|] 1. γυνὴ Μ8.: νυνὶ ΤῬουΓΐον. 
2. ληγούςης (ἃ ο6. αα1} βθιη 6) ἀχτῖνος Μ8. 
8. χαϑεύδει Μ8. 
4, ἐπιφέρων] Οἷ. 8. 1Υ͂, ὅ. 
ὅ. χρυσίον οϑὺ οι ἀθὰχ ἔοϊβ ἅδη 16 Μ5.- 
θ. ον; ὰῃ ἀδνθιορρθιηθηῦ ἐοαὺ βθτη 1416, 81 16 τηδιηθ πού, ἀπ 16 

βοοοπᾷ Ηἴϊοφό ἄς Μαγοίθη, Ρ. 1324, Βοϊββοπδάθ. 
Ἵ. γε μὲν Μ5. Αὰ 5076 46 γε μὴν, νοΥ. Ηθττηδπη 801 ὙἹΡῸΡ, 126 γγαεέ- 

οὐριῖβ αγαοδαο αἰοίϊογἶβ ἐαϊού δηνῖδ, ν. 826 (45 ἐἀ.). 
8. Οἵ. 5}Ὑ, ὅ, ὃν γὰρ ἄγοι, οὐ Ιὰ ποίθ; Ραΐβ ἃ ΧΙ, 8, ὅπου γῆς εἴης: 

Ρ. 64, 1. 7, Βοίββοη., (βούλεται πληροῦσϑαι) πᾶν ὁτιοῦν προστάξειεν: οὗ οἱ- 
ἀθββοῦβ εἴη (ΥΟΥ. ποίθ 12). 
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μὲν αὐτὴ κέχτηται, τὸ δὲ παρ’ ἑτέρας 9) λαμβάνει ([9), τάχα τῆς 
φύσεως ἐξεπιίτηδες (11) τοῦτο μηχανωμένης, ἵνα τιρόφασις εἴη (1) 
φιλίας ταῖς πόλεσιν ἡ πρὸς ἀλλήλας τῶν ἐπιτηδείων ἀντίδοσις. 

8 ΥΠ|. “Ὃ τοίνυν ἐν μέσῃ τῇ Καίσαρος ἔργον σοι πέπρανχται, 
χαὶ μάλα σοι τεπιράχϑαι τπιροσῆχον, οὐδὲ τοῦτο φέρειν σιωττῇ χαρ- 
τερῶ (Ὁ). [2] Ἑ. πέρα μὲν ἦν, ἀγορὰ δὲ τελή-[ἴο]. ϑϑ]ϑουσα παν- 
ταχοῦ, μήπω τοῦ καιροῦ χαλοῦντος ἐττὶ τὴν ἔμφυτον ἡσυχίαν" 
ϑορύβου δέ τινος ἄφνω συμβάντος οἷον φιλεῖ δῆμος ποιεῖν, ἀλ- 
λος ἀλλαχοῦ περιέτρεχον τοῦρ ὀνομάζοντες " 

πάτετηνεδν (Ὁ) δ᾽ ἄρ᾽ ἕχαστος ὅποι φύγοι αἰτοὺν δλεϑρον(δ)" 
παρὰ τοσοῦτον ἡ μητρόπολις (ἢ ἦλϑε κινδύνου. [8] Οὕτω δὴ 
πάντων ὡς ἐν φλογὶ χαὶ νυχτομαχίᾳ ταραττομένων τῆς νυχ- 
τὸς ἐχείνης οὐδὲν εἰς ἀνάπαυλαν προσλαβὼν, οὐδ᾽ ὅσον τοὔπος 
(6) “ομήρου συστῆσαι κοινὸν ἁπάντων δεσπότην τὸν Ὕπνον ἀπο- 
χαλοῦντος (6), περιέϑεις λαμτταδίῳ προηγουμένῳ τιάντα πίξρι- 
σκοπῶν, πᾶσιν ἐφεστηχὼς, μή τις ἐξάπτῃ τὸν δῆμον εἰς ταρα- 
χὴν, μή που λανϑάνουσι (ἢ χεχρυμμένοι σπινϑῆρες" οὐ γὰρ 
ἡγήσω δεῖν ἀναπαύεσϑαι τῆς φλογὸς οὐ δεχομένης ἀναχωχήν" τὸ 
γὰρ πρῶτον ἀεὶ δαπανώμενον εἰς πυρὸς φύσιν μεταβληϑὲν ἐπι- 
γέμεται τὸ πλησίον. [4] Νὺξ ἐχποδών" καὶ πάντες εἰρηνικῶς 

9. ἑτέροις 9. 
10. λιμβάγει Μ5. (πῃ!δηρθυνο ἄθ νοι]. 
11, ἐξεπι.ηδὲς 8. (πἀδηρθιγο 49 γνϑ). 
12. Εἴη οδϑὲ ἱποονυθοῦ ; οοροπδῃῦ 1] π᾿θϑὺ ρὰϑ 8: απὸ ΟΒμουΚίοβ αἷὐ ον ἡ. 

γον. α᾽ δαυύγοθ ἰγγόρυϊαγθόβ ἀὰὰ τηδτηθ οΌΠΤΘ, Οἱ -ἄθββιιβ, ἃ ἰὼ ποίθ 8. 

8 ΥὙΠ|.] 1. φέρειν σιωπῇ καρτερῶ ροαὺ ραγαῖγθ βαβρθοῦ. --- Τοσο ἄο διεηι- 
ηλι8, Ὁ. 84, 1. 17, Βοίΐβδοῃ., τὰ τοῦδε σιγῇ παραδούς: Ἰϊηιϊο8 (ἀ Ἰδοοῦγ5. ἰῃ6α 1), 
[0]. 154, ὅϑεν καὶ τοῦτο... σιγῇ παρατρέχεις. 

2, πάπτην ἐν 8. 
Πάπτηνεν δὲ ἕχαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον. 

Τιαᾶο, ΧΥ͂Ι, 288... 
4, Οόβαγόρ ὀϊαϊθ ἃ]1οῦ 5 ἴὰ τηδέγοροϊθ 46 ἴὰ ργουίποο ἀθ Ῥαϊδϑέϊηδ ρυθηνϊαγα. 

ΟἿ, ΡΙὰ5 Ῥα8, ὃ ΙΧ, 2: οὐ βυγίοαῦ Φαβύϊηϊοη, προοίμιον ἄἀθ 1ὰ Νουοῖϊα 108, 
Ἢ Καισαρέων μητρόπολις ἡ Παλαιστίνης ἡγουμένη τῆς πρώτης. ΟΥ̓, Θποοῦο 
ΗΙόγοοϊὸβ, ϑψηθοᾶδηιο νγ΄ (64. 6, Ῥανίμθυ, Βϑυ]η, 1866), Καισάρεια μητρό- 
πολις (θη ἰδία 465 νἱπρύ-ἀθαχ ν1] 165 ῬΥΪΠοΙρ8165 46 1ὰ Ῥαϊοδέϊηο ργθηνὼν ΕἹ. 
Τπηρογίδμοθο ἀρ Οόβαγόθ γοιηοηΐθ θη ρἷὰβ Βααῦ αὰθ ΦΔυδίϊπϊοα, )ό]ὰ 
Ταοῖΐο (Πϊϑβέοΐγο5, 11, 78) Τ᾿Δρρο!αἰῦ Φιάαοας οαρι; οὐ ου γοὶδ ἀδηΒ 168 «4οὐε8 
ἄο8 Αρδίγοβ. αὰθ Οδβαγόθ δίαϊν, ἀὸβ οοὐΐθ ὄροαποθ, ἰὰ τόβἀθποθ ἀὰ σοῦνου- 
ΘᾺ (6 ἴὰᾷ Ῥγουίποθ, ἡγεμών (00 σΟΘΥΘΡΩΘᾺΡ Ῥογίαιῦ 8105 16 ἐἰϊΐγθ ἀ(θ 97Ὸ- 
ομγαίον Ῥαϊασδεέθμαθ). 

ὅ. τὸ ἔπος Μ5. 
Ὕπνε, ἄναξ πάντων τε ϑεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων 

Τπαάο, ΧΙΥ͂, 28. 
7. λανϑάγουσιν Νί8. 
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ἐπὶ ϑέαν συνέρρεον (5), τῶν ϑορύβων αὐτοῖς λαμπρῶς λελυμένων(. 
[5] Συγγραψάτ ω δή τις, ὅτῳ τέχνη συγγράφειν, τὰ τῶν στάσεων 
χαλεπὰ, νόμων ὀλιγωρίαν, ἑταιρείας (1) ἀτόπους " ὅσῳ γὰρ ἂν 
τις χατηγορήσῃ τῶν {εάσεων, μείζων τῷ διαλύσαντι (11) γίνεται, 
κόσμος. [6] “ἤμοι γὰρ ἐπ ἀλλήλους ἐρίζοντες φιλονειχότεροι 
πολεμίων, καὶ μάλιστα σιδηροφορεῖν ἐγχειροῦντες, τῆς ἀπειροχα- 
λίας (") αὐτοὺς εἰς ἄκριτον συμπλοχὴν ἐμφερούσης᾽ δεινὴ δὲ καὶ 
ἄλλως καὶ δυσίατος ἔρις ἡ τῶν οἰχείων ἐστὲ πρὸς ἀλλήλους. [1] 
Τοιγαροῦν, εἶ, σττοτέ τις ἔδοξε τὴν προτέραν σύγχυσιν ἀναστεῖλαι, 
πάλιν αὐτῆς ὁμοίως (13) ἀναφυείσης ἔγνω τιεπιοιηχώς τι τοιοῦτον 
ὥσπερ ἂν εἰ φλογὸς ἐχ ῥίζης τινὸς ἀφανοῦς εἰς ὕψος ἠρμένης, τὸ 
περιϑέον ἄνωϑεν τιῦρ ἀποσβέσας τὴν ὕπουλον φλόγα καὶ χάτωϑε 
βρύουσαν εἴασε. [8] Τὸ γὰρ πάλιν μὲν ἐχείνους νεωτερίσαι, πάλιν 
δὲ πιυρτιολῆσαι τὸ ἄστυ, τοῦ μὴ πρόρριζον ἐχχεχόφϑαι (1) τὴν 
στάσιν τεχμήριον ἢν. 

8 ΙΧ, Ἔχει σου καὶ τρίτην ([) λέγειν φιλανϑρωπίαν ὃ δῆμος ὃ 
Καισαρέων. [2] Σιτοδείας γὰρ ἔναγχος ἐχείνοις ἀπειλουμένης, καὶ 
τοσούτου δέους ἐπιχρεμασϑέντος ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει καὶ ἀρχὴν 
1] , 9 ΠΣ" Ι 3 , 2 , , ΄ Β) 
ἐχούσῃ (3) χαὶ ξὴν ἐν εὐπαϑείαις εἰϑισμένῃ, σίτῳ πλουσίαν ἔδει- 

8. συγνέριεον Μβ. (τηδηρθαγο 46 νϑῃ). 
9. λελυμένω. Μ8. (ππμαηρθαγο 46 νϑ1). 
10. ἑταιρίας Μϑ. 
11. δακύϊηϊοη, ογόδπῦ Ρᾷι 88 Νουοῖο 108 16 Ῥγοοομπβαϊαῦ 46 Ῥαϊοϑύϊηθ ἢ 

ἔανθαν ἄθ δίόρβαμποβ, ααἱ ναὶ τϑπᾶὰθ (68 ΒΘΡυ Ο68 ΘΧΟΘΡΟΙΟΠΠ6Ϊ8 ΘΟΙΏΠῚΘ 
ΒΟΌνΘΓΠΘῸΤ 46 16 ρσονίποθ οομϑαϊαῖνθ 46 Ῥᾳ]θβύϊηθ ρυθιηϊὸσθ, οοπῆστηθ α ἀπ6 
τηδηϊὸνο ὀο]αἰαπίθ, ἄδηβ θχροβό (68 τού 8, 16 ἐέπηοίρπαρο τθηᾶὰ οἱ Ἀδὰ 
ΟΒονιΚίοβ: Καὶ γὰρ δὴ τοῦτο αὐτοῦ (ς.-ἃ -α. Στεφάνου) τῆς ἀρχῆς ἔδιον, ὃς 
δὴ παραλαβὼν στασιάζουσαν τὴν χώραν ἔχ τε προφάσεων ἑτέρων χαὶ μάλιστα 
ἐχ τοῦ διαφόρου τῶν ϑρησχευμάτων εἰρηγικήν τε ἀπέδειξε χαὶ πάσης ἀπήλλαξε 
ταραχῆς. --- «Αὐ ου]ύθ 465 ἀἰνίπἰό8 δἀογόθθ Ρδν Ἰθὰγβ ἀποδίγθβ, αἰὺ ΜΊρπού, 
ἀδὴ5 850} βίχίδιηβ τηδπηογθ 501 165 ῬΗδη οἰ Θη8, Θ ἢ. 586 τόξόγαπὺ δὰ ὑδτηοῖρ μα ρ6 
46 “Μδτγο. θίδοου. γέ 8. Ῥονρῆνυ. ἂρ. Βδγοῃ. δᾶ. πη 401᾽", «165 ἀδζόθῃβ 
ἀναϊοηῦ αἱοανό οο]αὶ 465 αἀἰθαχ ἀθ 1ὰ ατγὸοθθ αα᾿}}15 ἀναϊθπὺ δἀοριό Ρομαδηὺ 
418 δίαϊοπι. βουβ ἴα ἀοτηϊπδίέϊου 65 βιαοοθββθιιτβ α᾽ ΑἸθχαπᾶγθ, οὖ 115 16 
ΘΟμβουν ὀγθηῦ 8οῖι8 66116 465 Βοτηδίηβ: οϑὐΐθ 1Δο]ᾶύνθ ὀὐαϊῦ Θποοσθ 16 τ Προ 
ἀἰοταϊπδηίο 4 Ἰθὰν γ11}16 ἃ 14 ἔπ ἄὰ τνὸ 8016 οὖ δὰ σοτητηθησθιηθηὺ ἀὰ νὃ 
βἰὸο]6.» (ἸΠδηϊοῖγοβ ἀ6 1) Αςααόηιϊε ἀ68 Πηιδογἐρεϊοη8 εὐ Βο1168- 1,6 ἐγ68, ὁ. ΧΧΧΤΙΥ͂ 
[1170].} Οπ νοϊύ αὰρ 1Ἰαοἰδίγθ ρΡογβιβίαὶὑ ϑηοοσο ἀδη5 1ὰ ῬΓΟΥΠΟΘ ΥῸΓ8 16 
τηἱΠθα. ἅτι στ" 5βἰδο]6. 

12. ἀπειιοκαλίᾳς Μί8. (πῃιδηρθατθ ἀθ γθ1). 
18. Ῥραΐ-δίτο αὖϑις ὁμοίας. 
14, Οὐ, Τυγαπηϊοϊάο, Ῥ. 67,1. 10, Βοίββοπ,, μήπω προρρίζου τῆς τυραννίδος 

ἐχχεχομμέγης. 
8 1Χ1] 1. Τὐογαΐθαν τδαπὶδ βοὰβ ἀπ 568] ομοῦ 165 ἴαϊύβ. ὁποπούβ 85 165 

8 ὙΠ οὐ ΥΠ|; οθϑὺ δἰηβὶ αα} πθη οϑὺ ϑῆσοσο αὐ᾽δὰ ἐγοϊδίδτηθ ροϊηὺ ἄθ 
Τ᾽ όϊορθ ἀὰ σουῦνογῃθαγ. 

2. Οἵν οἰ-ἀρββαβ, 8 ΥΠ|, 2, ποίθ 4. 



ο4 ΤΈΧΤΕΒ ΘΒΕΟΒ ΝΗΙΤΒ 

ξας τὴν μητρότιολιν " καὶ πρὸς τὴν ἐναντίαν δόξαν [{0]. 84] περι- 
ἕστῃσαν οἵ χαιροὶ, ὥστε τοὺς πάλαι τῆς εὐπαϑείας ἐνδείας γενέ- 
σϑαι δοκεῖν παραβαλλομένους τοῦ σίτου τῇ περιουσίᾳ. 

ς , ΕῚ , - 2 , 2 , » 
8 Χ, “Ἑτέραν τοίνυν εὐεργεσίαν τῆς εἰρημένης ἀντίρροπον ἔκ 

τῆς αὐτῆς ἥκω σοι πόλεως φέρων. [2] Σταδίους, οἶμαι, πεεντή- 
χοντὰ πρὸς ἕω τῆς πόλεως ἐξιόντι πηγαὶ συναντῶσι διαφανῆ καὶ 
ἀλύπῳ νάματι(!)" ἐντεῦϑεν ὅδδὸς μεμηχάνηται τὰ τῶν πηγῶν εἰσά- 
γουσα δῶρα τῇ πόλει (Σ) χρήναις :τεποιημέναις εἰς ὑδάτων ὕποδο- 
χήν. [8] Φιλεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα πυχνοτέρας τυγχάνειν ἐπιμελείας. [4] 

3 , ς« ς “Ρᾳϑυμίας οὖν γινομένης (ἢ, οὐχέτι τοῖς δεύμασιν ὃ πόρος ὁμοίως - 
, ." - - 

ἀχώλυτος ἦν, ἀλλὰ πολλαχῇ τε προσέτιτταιεν ἡ τῶν ὕδάτων φορὰ 
Ἂ ἵ 4 “- ᾿ , »] ’ ο ν , Ὕ 

χαὶ σχολαιοότερον (6) τοῦ συγήϑους ἐβάδιζεν, ὥστε τὰς χρῆνας ἐν- 
- ᾿ . 2, 

τεῦϑεν τὰς μὲν ἀπράχτους παριέναι. συνέβαινεν ἐρήμους οὔσας 
ὑδάτων, παρὰ δὲ τῶν ἔλαττον τῆς χρείας ὑδρεύεσϑαι, καὶ τοῦτο 
τοὺς ἐν ἡλιχίας ἀχμῆ, μετὰ πλείστης ἅμα φιλονεικίας, τῶν ἀρύε- 

8 ΧΙ, 1. διαφανῆ χαὶ ἀλύπῳ νάματι ΝΒ. ῬγΘΙηϊδγΘ τηδῖπ: διαφανῆ χαὶ 
ἀλύπα νάματα ἔχουσαι. ἀρυχίδτηθ τηδῖη.. --- 51 16 βϑοομᾶθ τηδίη ἰουΐϊβδαῖδ (6 
αἀαθίαθθ δαίογιθ6, ὁ6. ααἱ οβὺ δὰ τηοΐῃβ ἕοσὺ ἀουΐθυχ, 1] βαΐῆγαϊθ μϑαΐ-δέτο 
ἀὸ τὸ πηγαὶ. .. διαφανῆ καὶ ἀλιπῆ (οὰ ἄλειπηῆ) νάματα ἔχουσαι. ϑὶ 
10 Θοῃδιαὸγθ, δὰ οΟὨ ΙΓ, 165 ἸθφομΒ 46 18 Βθοοομᾶθ τηδίῃ ΘΟ ΏΤηΘ π’αγαπὺ 
α᾽ δαῦγϑ ν]θὰ}" α16 06116 46 βίτῃρ]θ5 σοῃ)θούι 88, ΟΠ. ῬΟΌΓΓα ΒΟΠΡῸΓΡ ἃ αἸΥΘΥΒΟΒ 
τοβυϊανίομβ. ὙΟΙΟῚ αἀΔΡοΥα αἀπθ]αθ8 Ῥαββαρθθ ἀθ 1᾿δαΐθαν ααἱ οαὐ ὑπΠ0 6θ.- 
ὑδῖτθ ΤΣ ΒΒΘΙΩ Ὀ]ΔηΟ6. ἅνθο οδἷαὶ ααἱ ποὰβ οοοαρθ. Ογαΐδοη ξιγιδῦγα ἀ6 Ῥγτο- 
ὁορ6, Ῥ. 7, 1. 7, Βοίββοῃ., ὅπου χαρίεντα χαὶ διαφανῆ καὶ πότιμα νάματα: 
Οταΐξβοη, {μρδῦγε ἄθ Μαγίο, τ. 42, 1. 2 ἅδῃ Ἠα5, ἔνϑα..... εἰχὸς .... πηγὰς 
χαϑαρὰς καὶ διαφανῆ νάματα δεῖν: Ηΐϊορε ἄε παγοϊοη, 1, ν. 88, 1. ὅ ἀἶθῃ 
Ἀα5, ὥσπερ γὰρ ἀφϑόνου πηγῆς χρυσίου σοι νάματα χορηγούσης: Ἡΐορο ὅδ 
“Μαγοΐορ, 11, Ῥ. 109, 1. 4, ἀπὸ τοιούτων οὖν πηγῶν ἀρυσάμενος πολλὴν να- 
μάτων φοράν: Ογαΐβοη {μνιδῦγο ἄο Ῥγοσορο, Ῥ. 11, 1. 4, τὴν ψυχὴν πηγὴν 
εἶναί τινα παντοίοις βρύουσαν νάμασιν. Τιἃ Ῥ]δοργΔΡΐΘ βυρρότογαϊυ 18 60 Υ- 
γρούίοι. πηγαὶ.. διαφανεῖς ἀλιπεῖ (οτν γονϊθπᾶγα Ρ]8Β 88 ΒᾺΓ 06 τηοῦ) γά- 
ματι (ΔΙΑ͂ΦΑ͂ΝΕΙ͂Ο.,. τὸ ΖΔ ΦΆΑΝΕΠΟ 4.4, ο.-ἃ-ἃ. διαφανεῖ καὶ αλ., ἀ᾽ οὰ 
διαφανῆ καὶ ἀλ). Νοὰβ ογόσγομβ οοροπάδηῤ δέτθ ρ᾽αὐδὺ ἄδηθ 16 νγαὶ δὴ 
Βιρροδαπὺ αα} οϑὺ ἰοηρθό ᾧῃ τοὺ. ΑἸοῦβ, ἴὰ γϑϑυϊψαϊίοπ διαφανῆ χαὶ 
ἀλιπῆ {χορηγοῦσαι) νάματα ποὺβ Ῥαγαϊγαϊυ ρυδέόυ Ὁ]6. ἃ 06110 ἀ6 1ὰ 56- 
οοπᾶθ πιαΐῃ. Μαϊβ ποὺβ ποὰβ Ὡυσδίθυοηβ ΟΪπ8 γο]ομὐϊουΒ ἃ ἰὰ βυϊναπίο: 
πηγαὶ... διαφανεῖς καὶ ἀλιπέσι (βρύουσαι) νάμασιν (Θῃ οοτηραγαμὺ 16 ἐθχύθ 
ἅ6 1ὰ Ρ. 11, 1. 4 46 Βοίββοῃ,, οὐδ ρ]ὰβ πασὺ ἄδπϑ οὐδ ποίθ, οὖ τὰ ρυοομαπΐ 
βρύουσαν 8 ὙΠ1, 7). --- Οπαπὺ ἀὰ ποὺ οδομό βοὺβ ἀλύπῳ, ποὰβ πΠ6 γΟύΌ 8, 
ἀδπηβ δοαῃ ο85, 416 66 Ῥυΐδβ8 δύγθ ἢ δαΐγα 8) θου ἢ απο ἀλιπής οὰ ἀλει- 
πής (αλιπ 6(] - αλυπ (δ), Ῥίοθη αα] πν αἷὐ ααὐὰπ 568] θχϑρῖθ 46 ἰὰ 
ῬΓΟΠΪδΥΘ ἴοσηθ δὰ ΤΠ)οβαιι8- Πἰαοέ, οὐ αἂθ 1 δαΐγθ π βοὶῦ ὀοππαθ αἀ0 
ΘΟΙΏΤΗΘ 16 ὨΟΤῚ αἰ Ἴπ6 οογίαίηθ ΒοῦΓοΘ ἱπύδυ 5580]6 απἱ οχίβύαϊ! ἃ ἘΡμὸδθ. 

Ὡ, Το5 τοϑδύθβ. ἀθ οοὐ δαυθᾶπο βοῃηῦ ϑηθουα νἱβὶ}]68 δυ)ουγα μπ ῬΑΥΤΩΙ 168 
Ταϊηθ5 ἀθ Οδβασέθ 46 1ὰ Ῥαϊθβέϊπθ (τηοάθυπθ Καἰβαυ θη), α᾽ αργὸβ 16 σοτηΐθ 
46 Μράριη ομοζ Βουρῇϑιιβ, Ἅ48ϊ6, 89 Ἰἰνταίβοι, Τογμιοηέβ ὧδ ἴα ϑψγῖο, Ρ. 42 
(οἰὐό ἀ᾽ αρτὸβ Ο]οθ88, δὰ ὁ. ΠΥ, ν. 864, 48 1ὰ Πεαϊ- Εποψοϊοραοαϊε ἃ Ῥδα]γ). 

8. Ῥοαύ-δύγθ γενομένης. 
4, Ῥοαύ-δίσο ΟΒονι Κίοβ ἀναὶθ-1} ὀρ σχολαίτερον. 
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σϑαι βουλομένων συνωϑουμένων ἀλλήλοις " γύναια γοῦν καὶ πρεσβῦ- 
-" ᾿ -" » 2 , 

ται χαὶ παῖδες, ἔνιοι μὲν σὺν χενοῖς ἐπανήρχοντο ( τοῖς ἀγγείοις, 
ἐνίοις δὲ μέγας ὑπῆρχεν ἀγὼν ἡμιτελῆ ταῦτα χομίζειν, πολλοὶ 

᾿ -» - π᾿ » 3 

δὲ τῶν παίδων, κατεαγότων αὐτοῖς τῶν σχευῶν, ἀττήεσαν(6) ὀδυ- 
Ἷ ΕῚ - .ςῳ͵ ᾿] ᾿ ᾿ ΕῚ , γ , 

ρύμενοι. [5] Τῆς οὖν τῶν ὑδάτων ἐνδείας τὴν ἐπεϑυμίαν αὐξου- 
σης, τῆς ἐπιϑυμίας δὲ μείζω ποιούσης τὴν σπάνιν, καὶ συναῦ ξανομέ- 
γων ἀμφοτέρων ἀλλήλαις, πανταχόϑεν ἀφόρητον ἦν τὸ καχόν. [6] 
Καί τις τότε ποιητικὸς (ΤῚ εἰχότως ἂν ἔφη τὴν Καίσαρος τιολυ δί- 

» 8Ὰ- - , Α Α ΒΩ “ ν 2 - 

ψιον ἀστυ(δ)" μᾶλλον δὲ, τὸ μὲν “4ργος --- οὕτω γὰρ ἕχεῖνο 
χαλοῦσιν οἱ ποιηταί -- τοὺς ἐνοικοῦντας ἀμέμπτους ἐποίει τῶν 
ὑδάτων τὴν ἀπορίαν ἔμφυτον ἔχον, Καισαρεῦσι δὲ σιρὸς δνειδος 
τῆς ὀφθυμίας ἔρρεον αἵ πηγαὶ χαὶ πιχροτέραν αὐτοῖς ἐντεῦϑεν 

ἀϑυμίαν εἰσῆγον" οὐ γὰρ οὕτω (9) λυτιεῖ (1) τὰ τερτενὰ διεστη- 
χότα τῆς ϑέας ὅσον (1) φαινόμενα τοὺς ἀπολαύειν οὐ δυναμένους. 
[7] Τίς οὖν ὃ ταύτην λύσας τὴν συμφοράν; τίς ὃ τοῖς ῥεύμασιν 
ὁδὸν ἐλευϑέραν ἀνοίξας χαὶ τὰ πάλαι κωλύματα τεχνίταις ἀπιοτε- 
μὼν τὰ τοιαῦτα δεινοῖς (13); τίς ὁ ταῖς χρήναις ἑτέρας ἔτι πιροσ- 
ϑεὶς, τῆς (13) τῶν ὑδάτων ῥύμης νιχκώσης τῶν προτέρων τὸ τιλῆ- 

ΡΣ « , " . 3 ΕῚ γ 
ϑος; Ισασιν οἱ τιεπειραμένοι. [8] Ηρχει μὲν οὖν εἰς ἔσχατον 
ὅρον ἐπαίνου σοι ταῦτα, τῶν μάλιστα συντελούντων εἰς βίον αἰ- 

» - - 

τίῳ φανέντι" οὐ μὴν ἄχρι τούτων ἡ χορηγία τοῖς εὐφημεῖν βου- 
λομένοις, πάλιν ἐνταῦϑα χρηστόν σου(}) ζηλώσαντος ἰατρόν" 

“φὰς κ , “- - 

ἐκεῖνόν τὲ γὰρ ἡ τέχνη κελεύει (15) τοῦ τὲ μὴ νόσον ἐπιπεσεῖν 
»-»"Ἢ 9. Ν , ᾿] 9 - 16 , Ν ἐλ 9έ 

σερονοεῖσϑαι χαὶ γενομένην ἐπανορϑοῦν (5), σύ τε τὸν ἐλπισϑέντα 

ὅ. ἐπαν. οχοντο Μβ. (τηδηρθαυγο 46 γϑι). 
6. ϑϑίου Οοθϑῖ, ἂπ αὐέξέψιιο οὐ ὰἂπ Ὅοπ αἰὐῤίοϊδέε δυταϊθηῦ ἐοτιὶ ἀπῆσαν 

(Ταγίαο Τιφοϊοτιοϑ, 25 6ᾳ., Ρ. 808: οὐ 81116015.} 
1. Οὐ Οτγαΐξβον {μηδῦγε (6 Μαγίθ, Ὁ. 48, 1. 4 α᾽δῃ 88, Βοίββοῃι., ἐγὼ δὲ 

μέτρου χωρὶς, ου᾽ γάρ εἶμι ποιητιχός. 
. 8 χαί χὲν ἐλέγχιστος πολυδίψιον ργος ἱχοίμην. (1 αᾶε, ΤΥ͂, ,.,. 111. 
ΟἿ Ὁναΐϑον ιιδῦγε ὧδ Ῥγόθορε, Ῥ. 28, 1. ὅ ἀθῃ 88, Βοίββοῃ. ἥ τε γὰρ 
πόλις τοσοῦτον προσείληφε μέγεϑος τῶν στοῶν, ὡς ἐξεῖναι ποιητιχῶς εὐ- 
ρυάγυιαν αὐτὴν ὀνομάζειν. 
9. οὐχ οὕτω λυπεῖ τὰ τ. ὃ. τ. ϑ. ὅσον φαιν. τ. ἃ. οὐ δυναμένους, ταρταθηὶ 

"δ ΓΕ: ν φμρείολψητε Ρ. 288. (ὅν 1 οτἱρίηθ ἀθ οθ ἔγαρτηθηί, γόουϑΖ [ἃ ποίβ 9 
Π 
10. Α ἴὰ ΤΩΆΤΘ, αργόνϊαἰΐϊοι ἀθ γνώμη. 
11. ὅσῳ Μ8: ὅσον τηδηυδβοῦιῦ 46 Μαραγῖοβ ΟΠ υβοοόρμαϊθ (νουο ἰὰ ποίθ 9 

οἰ-ἀθββιιβ, οὖ οἵ. ἴὰ ποίθ 9 ἀὰ 8 ΠῚ. 
12. Οἵ. Ογαΐβοη μπδῦγο ἄθ Ῥγόύορε, ν. 18, 1. 1, Βοίββοῃ., χαταγέλωτα 

χινεῖν τοῖς τὰ τοιαῦτα δεινοῖς. 
18. [μὰ βθοοπάθ τηδῖν (ΒῈ: ᾿δυίϊογι6 ἀ6 οοίΐθ τηδΐη, νου. 1ὰ ποίθ 1 ἀὰ 

ὃ Χ) ἃ αἹἱουϊξ ὡς Θοπέγο προσϑείς εἰ τῆς. 
14. μου Μβ. 
18. Οὗ ἃ 1Υ͂, 10 ἐχεένη (ἡ τέχνη) κελεύει τὸν ἐπαινέτην χτλ. 
16. Οὐ Τυγαπηϊοϊάο, ν. θ0, 1. 4, Βοΐ550ῃ.; τοῖς ̓ ἀσκχληπιάϑδαις μείζων ὀφεί- 

λέται χάρις ἐπερχομένην ἀναστέλλουσι γόσον, ἢ παραπεσοῦσαν Ἰασαμένοις. 
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λιμὸν ἀναχόψας, --- ἐξ οὐ πλεῖστα συμβαίνειν ἀρρωστήματα πέ- 
εἢ Ἁ , ΄ “ « -»“Ὕ 

φυχεν, --- ἐπειδὴ τοὺς ἐλάττω τῶν ἱκανῶν χεχτημένους νόσος 
ιν -Ὁ- γ ’ Φ { ’ , -Ὁ ΒΕ. Ν ΕῚ 

μετὰ τῆς ἐνδείας ἐπιϑεμένη διετίϑει χαχῶς, ἔπαϑες τὴν ψυχὴν, 
ἐχορήγησας [[0]. 85] τὰ πρὸς ἴασιν, συνήσϑης ἀπηλλαγμένοις. 

8 ΧΙ. ᾿Εντεῦϑεν() δοχῶ μοι τὰς πόλεις ὅρᾶν χύχλῳ περιε- 
στώσας, ἕχάστην ἐμοῦ δεομένην “τλείοσιν ὑττὲρ αὐτῆς χρήσασϑαι 
λόγοις (8), οἷα δὴ πλείους τῶν ἄλλων ὀφειλούσης σοι χάριτας" 
τὴν μὲν (ὃ) παῖδας ὑποδειχνύουσάν μοι καὶ γύναια λῃστρικῆς ἐπη- 
ρδίας ἐλεύϑερα, τὴν δὲ τοὺς οἰκείους πτολίτας τὸ ϑεῖον σεετίαι- 
δευμένους τιμᾶν, ἑτέραν τετολεμίων ἀχολασίας ἀτιηλλαγμένους, ἄλλην 
ταραχώδεις φατρίας (5) πεπαυμένας. [2] Καὶ τὰς ἄλλας μὲν οὕτω 
πὼς ϑεωρῶ τῇ φαντασίᾳ, τὴν ἡμετέραν δὲ πολιν ὑπονοῶ μει- 
διῶσαν ὁρᾶν, εἰ, τεαρεστηχυίας αὐτῆς, οἴεταί τις τὴν νικῶσαν ἂἄρ- 
πάσαι (4) χαὶ μὴ λογίζονται πόϑεν αὐταῖς γέγονεν εὖ παϑεῖν" 
εἰ γὰρ μὴ τοῦτον ἐγὼ, φησὶν, ἐθρειψάμην (5), πῶς ἂν ὑμῖν ὑπῆρχε 
σωϑῆναι; [9] “ἴκαια τοίνυν λεγούσῃ ψηφίζομαι" πρὸς γὰρ τῷ 
μήτηρ εἶναι, χαὶ μεγίστας περὶ αὑτὴν (6) προβάλλεταί σου φιλο- 
τιμίας (1). [4] Καὶ τί φησι; « “700 (8) μάλιστα τρόποι (9) φρου- 

8 ΧΙ] 1. Βόβατηδ ἅ6 Τ᾽ όϊορ 46 ϑύδρῃδῃοβ. 
2, ον. 16 πιόπιθ ρυοοόδό ογαίοί"ϑ ἄδῃ8 "Οὐ αΐδβοη, {ιϑρδῦγο (6 ΜῈαγῖο, Ὁ. 48, 

Βοίΐββοῃ., χαὶ πρὸς τοσούτους αὐτῇ τῆς φιλανϑρωπίας μεριζομένης, εἴ τις τὴν 
μεγίστην ἐχείνης εὐεργεσίαν ἐπιϑυμήσας μαϑεῖν, εἷς ἕν τι τῶν χωρίων τοὺς 
εὖ παϑόντας συναγαγὼν, ἕχαστον ἔροιτο τίνα διὰ πλείονος ἤγαγε μᾶλλον 
εὐνοίας, ἑαυτὸν ἀπᾶς (86 Βοίδδοῃ.) ἐρεῖ. 

8. μὲ Μ5. (16 ν πᾶ ρᾶ8 ὀϊό τηδηρό μὰν αἱ γοὺ: 11 ἃ ὀδδ οὐδ] Ῥὰν 16 
οορ βθ). 

4, Οὗ Τδϊοσο ἄο Μαγοΐοη, 11, Ὁ. 119,1. 8, Βοίβϑοῃ,, τῶν γὰρ Ἰσορρόπων 
οὐ ῥάϑιον ὅτῳ Ψηφίσεται τὴν νικῶσαν εὑρεῖν: Ἐἰϊαδύαν!οθ. (αἰΐαβ. Ἐϊατηαὐ 6) 16 
τοπιδηοίθι", Ρ. 9, σὺ δ᾽ ἂν εἰ δικαστὴς καϑίσης αὐτῶν, οὐχ οἶδ᾽ ᾧ τὴν νικῶσαν 
ἀποχαρίσῃ. 

ὅ. Βίόρμαποβ ὀΐαϊ ἄοπο οὐἱσίπαῖτθ 46 θαζαὰ. Οἵ, 8, πρὸς γὰρ τῷ μή- 
τὴρ εἶναι. 

6. αὐτὴν 8. 
7. Οὐ. Ογαΐδοη Κυιδῦνο ἄς Ῥγόσορο, ν. 38, 1. 10, Βοίββοη., τὰς ἄρτι σοι 

πραχϑείσας τῇ πόλει φιλοτιμίας. Οπ ὑτουνογα ἀιδδὶ ἃ οοὐ οπάνγοι-Ἰὰ 46 1᾽0- 
τδίβου πηὸργο 46 ῬγΡοοορο ααο]απθ5 ἀόαι]β βὰν 168 Θμ 6} 15βθιηθηΐβ 46 αδᾶζᾶ. 

8. δύο μάλιστα τρόποι φ. τ. π., ἕ. τ. ὃ. χαὶ περίβολος ἀρραγής (ἀραγης 
Μ5.) ἐγαρτηθηῦ ἐγ΄, ομδζ Βοϊβϑομδαᾶθ, ρ. 288. (ὅπν Τουίρῖπθ ἀθ οὁ6 ἔγαρτηθηῦ, 
νοῦ. ἴα ποίθ 9 ἀὰ 8 ΠῚ) 

ὃ. Οὗ. Τγγαηηϊοϊαο, ». 18,1. 11, Βοίββοῃ., εἰσὲ τρόποι παντοδαποὶ πρὸς 
ὄνησιν ἢ πρὸς εὐθυμίαν εὑρημένοι τῆς πόλεως, ἀριστείαι (ἀριστεῖαι ταλιπ αΒοΥ]ῦ: 
ἀριστεῖα Βοίΐβθδοπ.) χαὶ χορηγίαι καὶ τριηρῶν ἐπιδόσεις καὶ τὰ τούτοις προσ- 
εοιχότα. --- Νόαμπιηοΐηβ τρόποι φρουροῦσι Ῥϑαῦ ρΡαγαῖζγθ βυβρθοῦ. Υ̓ 61} 
ΒΟΠΡῈ ἃ προστάται οὐ γΆΡΡτΟΟμΟ ΕἸΒοΉγ]6, 1685 ϑορὲ οομένο ΤΠ δθε8, 408, 
τῶνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων. 

Ἔ ΨΟΥ. οἱ-ἀρτὸβ, ὑ. 80,1. 14 ἄ᾽θῃ: Ὀδ85. Η, 6, 
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ροῦσι τὰς πόλεις, εὐμένειά τε ϑεοῦ χαὶ περίβολος ἀρραγής (9) " 
ὧν τὸ μὲν παρὰ σοῦ γέγονε, τὸ δὲ διὰ σοῦ " καὶ νῦν ἑχατέρωϑεν 
ἀδεὴς ἐγενόμην, τοῦ μὲν τεμένους (3) εἰς εὐνοιάν μοι τὸ ϑεῖον 
ἐπισπωμένου, τοῦ δὲ τείχους (2 ἀκέραιόν με φρουροῦντος. [5] 
Τοιαύτας ἔχω, φησὶ, χαὶ τοῦ μέλλοντος τὰς ἐλπίδας (13). ᾿“πολη- 
ψϑιεταί, μοι τὸν ὄροφον. ὃ βασιλέως ἐπώνυμος χῶρος (13), ἀξολή. 
ψεταί μοι τὸ λεῖττον ἡ τιρὸς τὴν ὡραίαν γινομένη σχηνὴ, ἀνοίξω 
τοῖς ἐνοικοῦσιν ἕτερον χειμῶνος ὥρᾳ (5) λουτρὸν ([6) καὶ μετοχε- 
τεύσω λουομένοις ττότιμον ὕδωρ χαὶ λίαν ἐπιτήδειον εὐεξίᾳ σω- 
μάτων.» [6] Ταῦϑ᾽ ἡ([7) πόλις " ἐγὼ δέ σου τὰ πεπραγμένα ϑαυ- 
μάζων, καὶ τὴν τῶν ἔργων ἀποδέχομαι τάξιν, ὅτι τῷ περιβόλῳ τὴν 
πρώτην ἀπονείμας φροντίδα καὶ τὴν πόλιν ἀράχωτὸν καταστήσας, 
οὕτω τῆς ἔνδον εὐτιρεττείας ἐπεμελήϑης, ἵνα μὴ τοῖς πιολεμίοις 
καλλωπίσῃς τὴν πόλιν. 

8 ΧΠ. Ἤκχουσε τῶν πανταχοῦ σοι πετονημένων ὁ βασιλεὺς 
ἀνδρῶν οὐδαμῶς οἵων τε ψεύδεσθαι" ἦν μὲν γὰρ ἣ πρεσβεία 
τρεῖς ἅμα τὸν ἀριϑμὸν ἱερεῖς, ὃ δὲ τοὺς τιρέσβεις ἐχτιέμιψας ἅτιάν- 
των ἱερέων ὁ χράτιστος(Ἷ). [2] Πῶς οὖν εἰκὸς βασιλέα διατεϑῆ- 
γαι πρὸς τὴν πρεσβείαν; ἢ δῆλον δὃτι(2) περιχαρῆ μὲν γενέσϑαι, 

10. ἀρογὴς (ἃ ο6. αα᾽} 5612}016) Μ58.: ἀραγης Μαρδνῦῖοθ ΟΠ υβοοόρῃβδ!θ 
(νον. οἰ-ἀθββὰβ 16 ἢ. 8, οὐ οἵ, ἴὰ ἢ. 9 ἄὰ ὃ 1ΠΠ0-. {γπ|. πὶ, ν. 20: ἀραγές. Η. α.] 

11. Π] β᾽ρτὺ ἀπ ἔθιηρ]6 ἀδαϊό δὰ τπᾶυίν λυ ΟΥ, Ρ]ὺ8 Ἀδ5, ὃ ΧΙ, 4. 
12. Ῥθ8η8 105 ἄθυχ δϊορθ8 46 ἸΤ᾿όνδαπθ Μαγοῖθη, Ομ ουῖ Κίοβ αἰένῖναθ ἃ οοὺ 

ὀνθαῦθ, 5805 ἴαϊτθ τηῦπηθ τηϑπίϊοι ἀπ σΟύγΟΥΠΘιΡ, ἐοαὺ 16 τηόγθ ἀθ 1ὰ τὸ- 
οοπδύγοὐϊοι 4688 ΤΘΙΉ ραν ἐβ (ΚΟΥ. ΔῚΣ ῬᾶΡ68 81 οὐ 111 46 Τόἀϊ!ῥϊομ ΒοΙββο πα). 

18. ΟΒογικίοβ, αρτὸβ ἄυοῖν Ραγ]6 68 ῬΟΘΤΩΪ ΘΒ ΘΙ θ6}Π15βοτηθηΐβ ἀθ ζᾶ, 
αἰγισόβ ρὰν 1όνδαθα Μαγοίθηῃ, αἰβαὶϊθ ἀθ πηδπη0, ἀδη5. ἸΟγαΐδϑοη, Κη δῦγο ὧδ 
Ῥγόοοορ6 (Ρ. 28, ἀθυηϊὸνθ Ἰίρῃθ, Βοί530}.), χαὶ μαντεύομαί γὲ πλείονά τε καὶ 
μείζω γενήσεσθαι τῶν γεγονότων. [0π αἰῤοπᾶναϊῦ τοιαύτας δ᾽ ἔχω κτλ. --- 6.1} 

14. Οὗ Ογαΐδοη ωιδῦγο ἀ6 Ῥγοζορο, Ῥ. 7, 1. 6, Βοΐδββοῃ., ἢ μὲν ᾿Δντιόχου 
(χέχτηται) τὸν ὁμώνυμον χῶρον τῆς "Ἀπόλλωνος ἐρωμένης, οὐ Βοϊδδοπδᾶο ἃ 
τη 8 οθὐδθ πούθ: «θ᾽ Θ θυ τιτηστη ἔαϊύ ΠῈΡἢπΘ ΒΡ  ίατη ΑἸ ΘΟ 89.» 

15. Οὗ, ὥρᾳ χειμῶνος, Ῥ- 114,1. 4 ἀἶθῃ Ὀδ5, Βοϊββοπδᾶθ. 
16. ὕπ ΡῬγΥΘΙΏΙΟῚ δι Ὁ Πἰϑβοταθηΐ 46 Ῥαΐηβ ἀγαὶϊῦ διό οπγογὺ ρυδοδαθτητηθηΐ 

Ῥδ όνγδαπο Μαγοίθη, Θοτητη6 Οἢ. 16 γοϊύ 8 η8 ΤΟγαϊδοη, ξυγιδῖγ 6 ἀο ῬΊΌΘΟΡο, 
Ρ. 28,1. 8 ἀἶδθῃ Ὅα58, Βοίΐββοῃ., τό τὲ λουτρὸν ἀνέῳχται διὰ σέ. Ἀϊοη αἀθ 16 
ΤΑΡΡΥοομοιαθης 46 665 ἀθὰχ ὑθύπιθβ, τὸ λουτρὸν, ἕτερον λουτοὸν, 5Βυΐῆναϊ ἃ 
δι θ]ῖν αὰ6 ΤΗἾοσο α᾽ ΑΥαἰτοβ εἰ 6 ϑιόρίναπιοβ οϑὲ φοβίόνιοαν ἃ ΤΟ γαΐϑοη 
{ιρυδῦγο ἀθ Ῥγούορθ. Ὅᾳπ γϑβίθ, 11 Ῥαραῖῦ ῬτΟθΔ 016 4αθ, ἀὰ νἱναηΐ 46 Ῥγο- 
ΘΟΡΘ6, οῃ π᾽ θὰ Ρὲ8 ρυἷβ "᾿δΙὸνθ 46 ργόξόγθηοθ δὰ τηδῖξτο ΡΟῸ ῬΙΌΠΟΠΟΘΥ 16 
ἀἰβοοῦνβ ἀδπ8 ὯΠ6 Οὐσοδϑίοῃ ἃ 1581 5016 η}6116 αὐ’ ὀξαϊῦ 16. τόοορίϊοη 685 ἄθὰχ 
ῬΙὰ5 παῦὺβ ῬΘΡΒΟΠηΔρΡῈΒ ἀθ 1ὰἃ ῬΓΟΥΪΏΟΘ. 

17. Ταῦτα ἡ Μϑ5. 

ὃ ΧΠῚ 1. Οὗ ρΡὶυβ παυύ, 8 ΠῚ, 2, τῷ χορυφαίῳ τῶν ἱερέων. ΟἸΠΟΡΙΚΙοΒ 
γϑαὺ 58η8 ἀοαΐθ ἀόβίρ᾽ μ᾽ ΡῈ 668 ΘΧΡυΘβδίομβ Ιο ῬαύνρΙ ΤΌ 9 ἀθ Φόγαβαϊθιι. 

2. Βοϊδββοηδαβ ὁουὸ ογαϊπαϊοιηθηύ ἡ δ ἤλον ὅ ὅτι, 5815 δύχϑ Δβοϊ ατηθηὺ 60Π8- 
ἰδηῦ ἄγθοὸ 1αἰ-τηδτηθ (ρ. θῦ, 1. ὅ ἀἶθῃ Ρα8, ἢ δῆλον ὅτι). 
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-“ Ἢ , ᾽ ὦ τὼ » " ᾽ κι 
μηδαμῶς δὲ ϑαυμάζειν, εἰ τοιαῦτά σοι μαρτυροῖεν “ μείζονα γὰρ 
συνειδέναι σοι τούτων. [38] Τί γὰρ τῶν σῶν ἐχεῖνος τιλεονεχτημάτων 
(5) ἡγνόησεν; οὐ τῶν ἀποχρίσεων(.) αὐτῷ τὰς μεγίστας ὑττηρετεῖς; 
οὐ τοσαύτην ὀξύτητα ταῖς χρείαις εἰσάγεις, ὡς ἐννοεῖσθϑαί τινα" 

Ἶ 5.) ἢ Ν β ’ 7 3 Ἵ Η - - , 

«Πρ τοιοῦτος ὧν ὃ Περσεὺς ὑὕπότσιτερος ὠνομάσϑη τῷ μύϑῳ ():» Ἠὴ 9 ὠνομάσϑη τῷ μύϑῳ (Ὁ); 
, ᾿ς ΑῚ » ᾿ - - 

οὐ τὴν φήμην ἀεὲ ϑορυβεῖς, [0]. 86] οὐδὲ χώραν αὐτῇ τιροξενῶν 
[φ ( ' }) 2 ᾽ χ 6 Ἃ 6 ἥἿ. - ’ὔὕ ΝῚ Α Α 

ὅπου γῆς εἴης (5) ἀγγέλλειν(); [4] Καὶ ϑαυμαστὸν οὐδὲν εἶναι 
τοιοῦτον ἄνδρα περὶ τὸ ϑεῖον τοσαύτῃ χρώμενον ϑεραπτείᾳ τε 

᾿ - , “ - 
χαὶ τιμῇ δείκνυσι νεὼς οὗτος ἐν ἄστει πολυτελὴς (8), τοῦ μὲν Ἶ μῇῃ 51.) μ 

, ; , - ᾿ , - ες 
ἱερέως (9) ἐτειμελείᾳ, σῇ δὲ φιλοτιμίᾳ μεγαλοτιρεττῶς εἰργασμένος " 
περὶ οὗ τί ἂν μαχρολογοίην εὐρυχωρίαν (190) ἢ) κάλλος ἢ (Ὁ) πλα- 
χῶν ἀγλαΐαν (13) ἢ γραφικὴν ποικιλίαν ἢ ὡς ἐν χαλῷ τοῦ ἄστεως 

8. πλεογεχτημάτω»} ΟἿ 8.1, ποίϑθ 14. 
4, πόκρισις Βἰρτῆθ θη. ρουθὸ ὈγζΖαηίϊη αηιδαβδαῖο, οοην βίο, ἀόρδοῖνο. 

γογ. Ρ. 6Χ. Φυδίϊηϊθη, Νουοίϊο 128, ὁμαρ. 26 οὐ 86 δί8; οἵ. Πναρτῖοβ, Ηΐ8- 
ἐοΐγο εὐοἰόδιαδίζηιιο, ΤΥ, 88. ({. ΤΙΧΧΧΥ͂Ι, 601]. 2776 Α, οοἸ]]ϑούϊοημ ΜΊρΠ6), 
ταῖς γὰρ ἀποχρίσεσι τοῦ ᾿Δμασείας ἐπισχόπου διηχονεῖτο : Φθαη ΜόοβοῃοΚ, 
{ ΧΧΧΎΗ, 00]. 2964 Ὁ, Μίρπο, ἀλλ᾽ ὕπαγε, ποίησον ἀπόχρισιν: 60]. 8009 Α, 
ἀποστέλλει. τινὰ τῶν τὰς ἀποκρίσεις διαχονούντων: οὖ 00]. 8096 Α, ἐπέμπετο 
εἷς ἀποχρίσεις τοῦ κοινοβίου; Θὲ Ῥογούμόο, {.Τ ΧΧΧΥΠΙ, οο]. 1790 Α » Μίρπο, 
ἔπεμψέ μὲ ὁ οἰχογόμος εἷς τήνδε τὴν ἀπόχρισιν: {68 η Μα]αῖα, Ρ. 1380, 1.15. 
1. Ῥιμαογῇ, καὶ ἐπέμψαμεν πρὸς αὐτὸν ἀπόχρισιν: ΤΒδοΡΒδη6, Ρ. 298, 1. 7, 
ΟἸαββθη, ὁ τὰς βασιλικὰς ἀποχρίσεις τιοιῶν βεριδάριος: Οοπδίδη θη ῬοΣρὴγ: 
τορόπὸοίο, Οδγόηιοτἶθ8, Ῥ. 716 Ο, Ποίβίςσθ, ἐνέγκαντος ἀπόχρισιν τῷ πραιποσίτῳ, 
οὐ ᾿'απποίαθϊοη ἃἀθ Ἐθίβῖκθ. Ὗον. ΔΌΒ81 65. Αὐύϊο] 65 “Δροογίβέαγίμι, ἄδη5 
ΤΟποριαϑίΐοον ἃθ6 Βοβνουγά, γί ραΐγιμι, ΑἸνοῦβ 1628: ᾿“ποχρισιάριος 
(Τογαξιι5), οὐ ᾿Δποχρισιαρίκιον (ἰοσαϊῖο) ομοχ 1)ὰ ὕδῃρθ, (Ο΄Ἰοδϑβαῦ. ηιθᾶ. οὐ ἐηῇηι. 
σναροϊξαϊιδ: ᾿Δποχρισιάριος (ηι6586Ή 667, απιθαβϑαου) Ομ ϑόρῇοοῖθθ, ΟὙθεῖρ 
Τραΐοσον, οὐ γτοηιαη, απῶ ὑψοαρηέϊηο ρογϊοάξβ, Βοβίοιι. 1870. 

ὅ., Οὗ 8Υ͂, 8, χἂν ὁ στρατηγὸς τῇ τραγῳ δίέᾳ δοκῇ τὴν εὔχλειαν ἄρνυσϑαι, 
εὐ ἴα ποίϑ αἴόδγοπίβ ἃ δ Ῥαββᾶρθ, 

θ. Οὗ, 8 Υ, ποίορ 14, οὐ ὃ ΥἹ], ποίϑ 8. 
7. ὉΒοΣΙΚίοβ. Ἰοὰθ ϑιόρμδηοβ Ὧθ βοη δούϊγιδ ρυοάϊρίθαβθ. ΠῸ οδὺ, ῬοὰΣ 

ΘΙΠ51 αἰλο, Ῥαυίοαὺ ἃ 1ὰ ἔοϊβΒ. Α 14 ἔγοῃύουθ ΔΈ ρυρίο, 11 ομβύϊθ 165 Ὀσιραπαᾶβ: 
1 Ῥᾷχσρο ἰουΐοβ 165 ργυαπᾶθβ στουΐθϑ ἀθ 88 ῬΓΌνΠῸ0 ἀθ68 σοϊθυῦβ ααὶ 165 ἰηΐθδ- 
ἰαϊοηῦ; 11 ργένιθῃς 165 βόαϊϊοηβ ἃ Οδβαγόθ, ᾿ἰθὰ οὔβοὶθὶ ἀθ 88 τόβιαθποο, 
οὐ ἢ Υ γτόραγο ᾿δαχθᾶσο; Ῥ]8 ο᾽θϑδὺ ὅδζΖα, 884. ραύγθ, οὰ 1] αἰγῖρθ 165 ἐγὰἃ- 
γαιχ ἀθ [ον υϊποαύίομ, Ὀδιϊδ ἀπ ἔθιηρ]θ τπαρπϊῆαπθ; 11 δὴ ἔδύθ 16 ὁΘουοηπο- 
τηθηῦ Ῥ8" ὰἢ Ὀαπααοὺ δα 161 168 ΡΘΥΒΟΏΠΑΡΘΒ ΤΩΔΙ ιΔη δ αὯ6 ἰουία 1ὰ Ρὰ- 
Ἰοϑέϊηθ βοῃηὺ οοηνόβ. ἃ. ΣΘπουητηόθ η6 βϑαγαϊυ αἴγρθ, ἃ ἅἢ τηοτηθηὺ ἀοππό, 
οὰ 56 γοῦν ὐόρῃϑῃοβ. 

8. Ῥοαϊ-δίσο: χαὺ ϑαυμαστὸν οὐδὲν εἶναι τοιοῦτον (ὃν) ἄνδρα περὶ, τὸ 
ϑεῖον τοσαύτῃ χρώμενον ϑεραπείᾳ τε χαὶ τιμὴ δείχνυσιζν ὃΣ νεὼς οὗτος 
οὗν ἄστει πολυτελὴς χτλ. [Ροαν. οὖν, οἵ. Κυιιβον, ὃ 14, 3, 3. Η, α.} 

9. ὁ ἱερεύς, ο᾽οδὺ Μαγοίθῃ, ὄνδαυθ 46 Θαζα. Ομου κῖοβ ΘΟΠΊΡΟϑᾶ ῬΙυΒΙ ΘᾺ ΡΒ 
ὁἸορθβ ἀθ ὁ6 Ῥϑυβοῃηδρθ, ἀοηῦ ἄθαχ, ααἱ ποῖ οηὐ ὁὐξ οοπβουνόβ, 80 ὑγοὺ- 
γϑηὺ οἴ Βοϊββοπδᾶθ (Ρ. 77 οὐ 105). 

10. Οὗ Πϊορο ἀ6 Μαγοΐομ, 1, ». 90, 1.18, Βοΐδββοπ., οὰ ΟΒουικίοβ αἰὐ ἀὰ τηδηηθ 
ἰθηαρ]86, τοσοῦτον αὐτῷ μεγέϑους περίεστιν, ὥστε πολλοὺς πολλὰ ὅϑεν ἐν- 
ϑάδε συρρέοντας τος ὀλίγων διδόναι, πολλῆς ἑχάστῳ προσούσης εὐρυχωρίας. 

11, ἢ χάλλει πλα Ι| ἀγλαΐαν Μ8. ΟΥ,ἁ Αἴΐορο ἄς ΜΜαγοΐον, 1, ρ. 116,1. 18 
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ἕδρυται ἢ ὅτι τοῖς γεισίοις (13) ἐπὶ μέγα χωρήσας τοὺς δεῦρο 
, - , 2 , .] λ 18λ. ῃ 

πορευομένους Ψυχαγωγεῖ πόρρωϑεν ἐμφαίνων τὴν πόλιν (13); [5] 
Τί ἂν ταῦτα μηχύνοιμι λέγων, οὐχ ὡς ἅπαντα πρῴην εἰπὼν, 
ἡνίχα τὸν ἱερέα σκοτιὸν ἔστησᾶά μου τοῖς λόγοις (13); 

8 ΧΠῚ. ᾿“λλὰ τῇ γλώττῃ μετρήσας τὴν εὐφημίαν, ἐχεῖνο 
γοῦν() εἰς μέσον ἄγειν ἐϑέλω" ἐπειδὴ γὰρ εἶχέ σοι πέρας τὸ 
τέμενος, ἑορτὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ἐποίεις (5) “ εἰς δὲ τὴν πτανή- 
γυριν ταύτην πάντας τοὺς ἐν τέλει συνήγαγες πολίτας ϑ᾽ (5) ἅμα 

οὐ βαῖν., ὥστε ζωγράφων παῖδες... εἴ που δέοιντο χιόνων εἷς μίμησιν ἢ 
πλακῶν ἀγλαΐας,. .. καλῶν εὐπορήσουσιν ἐντεῦϑε (11 5 ρὶύ αἴ ἀπ δΔαΐτθ 
ἐθιρ!]θ ἄθ ἴὰ τηδπηθ υ1}16 ἀθ αδζΖα) παραδειγμάτων. ΟΒΟΡΙΚίοΒ. 586 βευὺ ἔγέ- 
απθτητηθηΐ αὶ ἰθυτηθ αἱ πλάχες ῬΟῸΓ ἀόβίρη ον 165 ΤΩΡ ΌΤΕΒ5 (Ρ. 6χ. Ῥ. 89, 1]. ὃ, 
Βοίββοπ.: Ρ..90, 1. 1: ρ. 118,1. 17: ρ. 11, 1. 17: ». 116, 11. 7 οἱ 10: Ῥ. 118, 

[] 

1. ὅ: οἷο). Θυδηὺ ἃ 1Ἰὰ ρϑηὸβο 4θ 1ὰ θοῦ πλᾶ, 6116 οδὺ ἰουΐθ βρ]6 ἃ 
ΘΧΡΙΙΌΘΓ. 11 απὸ 56 τρυόβθηξου απ Ἰὼ απὶ βυστηοηίθ 1᾽α Ὅ0ηῃ6 ὑπ χα 
ἀὰ ἰγρ8 ἀπ χ' 5ἰὸο]6 (()). --- Π)8 Ρ]υ8, πο ΒΟ ΡΟΟΠΠΟΠΒ 416 8065 1ὰ ΙΘφῸΠ 
τος χάλλει, οϑὲ ἀἰββίτη]όθ 1ὰ ἴθφοπ χάλλο ἢ, α6 ποὰβ ΔΥΟΠΒ Τηΐ886 ἀΔη5 
6 ἰθχίθ. : 

12. τῆσι εἷς Μ8.: τοῖς) γεισίοις Τουγπῖον (ΤΕΙΟΙΟΙΟ Ξῷὸ ΤΗΟΘΙΕΙ͂Ο.. -- 
ΟΥ, 66 αὰθ αϊξ Ομουικίοβ ἀθ 18 «οοιρο]θ» (8 66 ἔθιηρὶθ ἄδῃβ "ΔΜ ΐοσο (6 
ἡΜαγοΐοη, 1, ν. 88, 1. 9, Βοίββοῃ., χαὶ δὴ πρὸς ἅπαντα λίαν ἐχπεπληγμέγος, 
ἐπιεικῶς ἄγαμαι τοῦ τεμένους τῆς ὀροφῆς. (ϑυϊδ Ια ἀοβογιρύϊοθ 6 1ὰ 
ΘΟΌΡΟΪΘ.) 

18. ΟΠον Κίοβ 5 ΟΧΡΥΪΠῚ8. Δ1Π|Θγ5 ἀδη5 165 ἰθυτηθθ βυϊνδηΐβ ἃ ῬΓΌΡΟΒ ἀθ 
66. τηδτηθ ἰθιηρῖθ: Ἐγταῦϑά τις πάλιν ἐμοὶ χκαταλεγέτω τὰς πόλεις ὅσαις 
ὄνομα γέγονεν ἐξ ἀναχτόρων χατασχευῆς, τῶν μὲν ὃν χαλῷ χειμένων τοῦ 
ἄστεως (ἄστεος Βοΐδ8οη.), τῶν δὲ λίϑων αὐγαῖς ἀστραπτόντων, ἑτέρων ἔχ 
μεγέϑους βεβοημένων, ἄλλων γραφῆς ἀγλαΐᾳ λαμπόντων. Τὰ γὰρ ἅπασι 
τοῖς ἄλλοις μεμερισμένα ταῦτα συλλήβδην ἔχει τὸ τέμενος. (Εἴοσο ἀο Μαγ- 
οἵθη, 1, Ῥ. 90, Βοϊββοηδα8.) --- 4ὲ δὲ πλευραὶ τῶν στοῶν, αἱ μέν εἶσι τοῖχοι, 
πλάκας ἠμφιεσμένοι, τῇ μὲν τέχνῃ μιᾷ συνεχομένας ἁρμονίᾳ, τῇ δὲ φύσει 
τῆς ὕλης ἴσα χαὶ γραφιχῇ ποιχιλίᾳ χεχοσμημέγνας" οἱ δὲ χίονες χαὶ πρὸς 
ἀλλήλους χαὶ πρὸς αὐτὸν ἕχαστος μιᾷ χρώμενοι συμφωνίᾳ χτλ. (ΤὈϊᾶ., Ῥ. 8ῦ, 
δι θὰ8 46 16 Ρρᾶρ8.) --- Τοὺς... ἔχ τῶν βαναύσων ἀποτρεφομένους τὸν νεὼν 
χοσμεῖν οἷς ἕχαστος ϑύναται, χαὶ τεχταίνεσϑαι μὲν τοὺς τοῦτο μεμαϑηχότας, 
βιάσασϑαι δὲ μαρμάρων ἀνωμαλίαν τοὺς τοῦτο πεπαιδευμένους, χαταποικῖλαι 
δὲ τοὺς γραφέας ἱστορίαις παντοδαπαῖς. (ΤὈϊᾶ., τ. 88, 11. 18 οὐ 5αἷν.) --- 
ΒΟΥ Κίοβ ΘΟΠΒδ "6. ΘΠΘΟΥΘ ἢ Ῥαββαηῦ πῇ αἰϊπόϑ ἃ 16 ἀοβουιρύϊου ἀπ τηδπιθ 
ἰθιηρ]8, ἄδπβ 16 βθοοπᾷ Τϊοψο ἀο Μαγοϊθη, Ῥ. 112, οὰ οπ 11 (]. ὅ ἀ᾽ θη Ὀ88), 
ὕψους, εὐρυχωρίας, φωτὸς, χρωμάτων ποικίλων, σχημάτων οἰκοδομίας παντο- 
ϑαπῶν, τούτων ἁπάντων ὁμοῦ, μᾶλλον δὲ μέρους ἑχάστου κατέχειν ἀρχοῦντος 
τον ϑεατήὴν. ἐν 

14. ΑἸΙαβίομ δὰ λόγος πρῶτος εἷς Ιαρχιανὸν Γάζης ἐπίσχοπον, ἂν ᾧ καὶ 
ἔχφρασις ναοῦ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σεργίου (Ρ. 77 οὐ 5αῖν., ΒοίΒΒ0η.). 

8 ΧΙΠῚ 1. γοῦν] δ᾽ οὖν Μ8. 
2. ον. ἀπ ὈΥΠΠαπΐθ ἀθβουϊρύϊοη. 46 οοἰΐθ δ θ, θαπαπϑὺβ ῬᾺ 1105. θη ρ]θὶπ 

αἷν, ἀέοοταίίοι ἀπ ομδὴρ ἀθ [δίθ, ἰπβϑίδ!]!αὐϊοπ ἀθ τπαυτομαπαβ ἔογαΐηβ, 111π- 
ΤΩΪ Δ ]ΟΠ8, ΠΟΙῚΒ 4168 δυξογἐόβ δου θη Ἰο το 46 ἴϑθα, Ρ8}8 ἀθ παϊΐ, οἷο. 
γ6 18 16 ἥπ ἀθ ΤΑΕἾοσε ἄὸ Μαγοΐομ, 1, ἀὰχ ρᾶσθβ 100 οὐ βαϊνδηξεβ. 

8. τε Μ8. 
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χἀστυγείτονας () .. ... οἷς (Ὁ ἡ Καίσαρος (6) ἐναβρύνεται, 
ἑστιῶν (Π) δ' αὐτοὺς καὶ φιλοτησίας τιροτείνων (8) καλὴν ἐνεδείξω 
πρὸς ἅπαντας δεξιότητα(), μὴ ζηλώσας ἐκεῖνον τὸν κατηφῆ καὶ 
σύννουν (19) ᾿Επαμεινώνδαν. [2] ““έγεται γὰρ Θηβαίων ἀγόντων 
πάνδημον ἑορτὴν καὶ διημερευόντων οἷον εἰχὸς ἐν εὐωχίαις καὶ 
χώμοις, ἐρομένου τινὸς τί δὴ μόνος οὐ μετέχει τῆς ἡδονῆς καὶ 
τί στοτ᾽ εἴη πεφροντιχὼς, ἀτιοχρίνασϑαι ὅτι (11) τῶν χοινῶν ἐπι- 
μελοῖτο πραγμάτων. [8] Οὗτος ὃ λόγος ἀγνοοῦντα τὸν Θηβαῖον 
ἐλέγχει τὴν τιρὸς τὸ “Ἱπτονίχου μειράκιον (3) συμβουλὴν, ὡς ἀπει- 
ρόχαλον(18) παρὰ τὰ γελοῖα σπουδάζειν(8). [4] Οὐ μὴν τὸ 
σχυϑρωπὸν ᾿Επαμεινώνδου φυγὼν τὴν ἀνελεύϑερον .,“λεξάνδρου 
τρυφὴν ἐμιμήσω, ὃς ἐν τεότῳ τινὶ τὴν λύραν ἀναλαβὼν συνῇδε τοῖς 
χρουμασιν(15), ὥστε χαὶ ἀπέσκωψεν εἰς αὐτὸν ὅ πατὴρ εἰ μὴ 
(16) καταδύοιτο κιϑαρίζων. [5] Σὺ δὲ, τοῦ μὲν τὴν ἀχέραιον (11) 

4. ΤιΘ πηϑπιθ ἔα δῦ τοϊαὐδ δὰ ἀέραϊ ἂθ ᾿ΕἸορο ἄθ Μαγοΐθη, 1, Ῥ. 19, 
Βοί 8801. ὅση μὲν ἐφοίτησεν εὔχλεια πανταχοῦ χαταπλήττουσα τῷ τεμένει 
τὰς ἀκοὰς, ἔργῳ μαρτυροῦσιν αἱ πόλεις, ἐπὶ ϑέαν ἐχπέμψασαι τὰ τέλη τῶν 
οἰκητόρων. -- Οἱ, Ῥουν 1 Θχργθδϑίοῃ, (γαϊβοῃ, ζμγιδῦγε δ ΜΜαγῖο, τ. 42, 1.2, 
ταῦτα τῶν ἀστυγειτόνων ἐκίνησε τὰ τέλη. 

ὅ. χαὶ ἀστυγείτονας οἷς (βϑΔη5 ὑγᾶσθ 46. Ἰαοὰπ6) Νί8. Ῥγοιηϊὸσ τηαΐη: χαὶ 
ἀστυγείτογας χαὶ οἷς Β6οοηαθ τηδῖη. 
6. ἡ Καίσαρος, Οδδβαγόθ, 1ὰ τηδίτορο16 46 1ὰ Ῥγονίποθ ὧβ Ῥαϊθϑίϊπθ Ῥγο- 

τηϊὸνθ. ΕἸΧρΡυ ϑββϑίοη ἔγόφπθηΐθ οἤὔθχ ΟΠμουΚῖοβ; (Ρ. οχ. ὃ ΥὙΠ|Ι, 1: 8 Χ, 6: 
Ογαΐβοη, ξιμιδῦγο 6 Ῥγοοορο, Ρ. θ, 1. 8 αἶθῃ Ρ88, Βοίββοῃ.). 

Ἵ. ΥΟΥ. οἰ -ἄθββαβ, ἴὰ ποίβ 2. 
8. 11 ἔἕαυξ β8η8 ἀοαΐξθ ΘΟΥΎΊΡῸΣ 10] προπίνων, Θοταπηθ οπὐ ἔαϊύ 6βπθν οἱ 

Οομοῦ ἀδη8 οθ Ῥαβϑᾶρθ 46 Τμιοῖθῃ (γάιπα, 59), χρυσᾶ ἐχπώματα προπίγων 
(προτεινόμενος ου προτείνων Νί85.) τοῖς συμπόταις (νΟΥ. Ἰ᾽64. 46 ἘΤΙΖΒΟΠ6). 
Οὐ Τδιηοβιίμβὸηθ, «ηιδαϑϑαᾶεο, δ, 189, Ρ. 884, 18, Βιοἴβίκο, ἐχπώματ' ἀργυρᾶ 
καὶ χρυσᾶ προὔπινεν αὑτοῖς, οὰ ῬΙ αδίθανϑ Με5. ᾿Ρυόβοηξοης Ια ἰδοῦ προὔ- 
τξιγεγ: Ταδυλθ85 ναυϊδηΐοϑ, ἐδία., ὃ 126, Ρ. 880, ἔπ, οὐ 4. ΠΠ|Θὰγ 85. ϑ.1 οοὐδθ Θοῃ- 
[αϑίουι ἐγέαπρηξο, νου. δια85ὶ Οοδοί, Νοῦαο Τιροίίοηοϑ, Ρ. 390. 
ὃ. Οἱ Μύηιθ8, (ἀϊβοοῦτβ ᾿η6α 16), 0]. 156, [οἱ-ἄδαβουιβ, ν. δδ, 1, 12] τῆς ἐν τοῖς 

πότοις αὐτοῦ (ο. τὰ-α, Φιλίστου) δεξιότητος ᾿ἀγασϑέντες: ΤΑδορ ν]δοίο Βίπηο- 
οαἰία, ΤΥ͂, 10. ἢ. 179, 1. 14, ΒοΚΊΚον, δεξιότητι χαὶ φιλοφροσύνῃ τοῦτον ἐξέγισεν. 

10. οὗ Τϊορο Γ Μαγοΐοη, Π, ρ. 122,1. 10, Βοίββοῃ., τίς γὰρ γῦν οὕτω 
σύγνους ἀνὴρ καὶ σχαιός χτλ. 

11. ᾽ποχρίνγασϑαι ὅτι, Τιὃ, Ῥαι86 Ῥϑαὺ 7πβεϊῆθν ῬΠϊαῦαβ; οὐ Ἡοτηὸνθ 6146 αἱ. 
12. 1,6 Ε]5 Α᾽ἨΪΡρΡοπίαιθ, ο᾽δϑὺ ᾿)όιπομπίαπθ. (Υου. οἱ-ἄθββουβ ὰ ποίθ 14.) 
18. Ἀπειρόχαλον « σπουδάζειν, ᾿ναρταθηὺ ε΄ ΘΠ16Ζ Βοϊββοπδᾶθ, Ρ. 388. γιη- 

Ἰοίβομ, ῬΓΘΙΊἾου" ὁαϊίθαν ἀθ ο6 ἔγαρτηθηΐ, αγαὶϊῦ ργυοροβό ἃ ἐουὺ (6 1ἰρὸ περὶ 
τὰ γελοῖα. 

14, Ἰβοολαίθ, Ἰ)έηνογμιιιο, 8 81, ν. 8 Εὶ, Εἰβέϊθηπθ, “μηδὲ παρὰ τὰ ,)7ελοῖα 
σπουδάζων, μηδὲ παρὰ τὰ σπουϑαῖα τοῖς γελοίοις χαίρων" τὸ γὰρ ἄχαιρον 
πανταχοῦ λυπηρόν. 

1ὅ, χρούσμασι Μ8., ΟΥ, Ογαΐβοῃ [ιηδῦγο 6 Ῥγόοορο, ν. ὃ, 1. 9, Βοίΐδββοῃ., 
χρούμασι ϑέλγων τοὺς χάτω ϑεούς. 

10. ὅν εἰ μή ἰηξονγοραι!, γον. Κυϊρον, αγαηιηι. οΥ., 8 ΟἿ, 8, Υϑιπᾶγααθ. 
17. ΟΥ, Τεβογίρέλοη, ἄο ῬῬΠιογΐοσο, ν. 102, 1. 8 ἀἶδῃ 885, Βοίβϑοπ. .., οὐδὲ τὰς 
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σεμνότητα χαταγνοὺς, τοῦ δὲ τὸ περιττῶς ἁβροδίαιτον, ἀστειο- 
σύνην τινὰ σεμνότητι συνεκχέρασας (138), ἀμφότερα τῷ χαιρῷ συμ- 
βαίνοντα πράττων, τοῦ μὲν ὁσίου τῆς ἑορτῆς τὸ σεμνὸν βουλο- 
μένου, τοῦ δὲ λαμπροῦ καὶ φαιδρόν τι τιροσαπαιτοῦντος. 

8 ΧΙΥ͂. Ἔστι τοίνυν τῆς αὐτῆς εὐσεβείας τεμένη δημιουργεῖν 
χαὶ τοὺς ταῦτα διαφϑείροντας τιμωρεῖσϑαι" τοῦτο δὴ τοῦ στρα- 
τηγοῦντος τὸ τρόπαιον(!). [2] Σχοπεῖτε γὰρ "(") νῆσος ἔστιν ὄνομα 
μὲν ᾿Ιωτάβη (), τὸ δ᾽ ἔργον αὐτῆς ὑποδοχὴ φορτίων τῶν Ἰνδικῶν, 
ὧν μέγας φόρος τὰ τέλη " προσοιχοῦσι δ᾽ ἄνδρες αὐτὴν, ἀνόσιον 

Ἱμαζόνας ἀκεραίους ἀφῆκεν (Ἡρακλῆς). 
18, Οὗ, Ζἶογο ἄς Μανοΐοη, 1, ν. 102, 1. 2 ἀ᾽ϑῃ Ῥαβ, Βοίββοῃη., τοῖς ἀστειοτέ- 

ροις τῶν πολιτῶν (1] 5Β᾽αρὶὸ 465 μαριζαηίβ 46 (8Ζ8) τὸ σεμνὸν ἐπανϑεῖ. 

ὃ ΧΙΥ.] 1. Τὐογαϊθα" τουϊθηὺ δὰχ δχρίοἱέβ ἀπ ἄπο. 
Ὡ. ᾿Ιοτάβη Μβ8. --- Τ16 6 Ζοίαθό οϑὲ 5ἰξαόθ δὰ ἴομα ἀθ 1ὰ πῖον Βουρο, 

ἅδη 16 ρατγέϊθ Ν.- Εἰ, Ῥγθβαὰθ ἃ 1 δηΐγόβ ἄπ ροὶἕδ Ε]απίξθ. 1,6 ϑ'ψηδοάδηιο 
46 Ἠϊότγοο!ὲβ 1ὰ σδῆρθ ἀδη8 16 ρχονίποθ αἸξαυσγίθ, βοιβ 186. ποτὰ 46 ᾿Ϊοτάπη 
(Ρ. 40, 64. Ῥαγίμου). θη 16 Τιοοηὶβ ϑαρϊίοηἐδβ οἱ Ῥ]ιοιίὶ ογο ραϊγιαγοϊιαγιιηι, 

Ο Ῥαθ]Π16 ἃ 1ὰ βαϊξα 46 Ηϊόγοοϊὸβ βΡὰῦ Ῥαγίῃου, οδέξθ 116 οδύ ἀδβίστιδθ βοὺβ 16 
ποῖ 6 ᾿Ιωστάπη; 6116 ΒῪ ἰγτοῦνθ 46 τηδιηθ ἄδῃβ 1ὰ φγουίποο ἃ Ἰβαυσγίθ, οἱ 
ἤραγΘ ΘΟΙΏΤη6 βίόρα αἴπη ὄνδομό (ρ. 86). ΑΡβαμάοῃπόθ ρᾷῦ 165 Βοπιαΐπβ πῃ 
Ῥϑὰ ρυβ ἀπ ἀοτηϊ-βίδοῖθ αἀναῃὺ 1᾿οχρδαϊἐϊοη αἀ ταοοπίθ Ο]ου Κίοβ, 6116 
ἀναῖῦ ὀὐξ γθοουντόθ Ρ8} Θὰχ βϑι]θηηθηΐ, ἃ 66 αὐ ΒΘ 016, θὲ 498, ο᾽δβ-ἃ- 
αἴτθ δὰ θουῦ ἀθ νἱηρί-οἶπα 8π8. Τουῦ ο6 απ οι αἰ} 46 1 Ηἰβίοίγθ 46 οοὐίβ 
Ῥούϊίθ 116 ραγαῖῤ δέγ οοπέθηπ ἄδηβ 16 ρῬαββαᾶρθ 46 Ὁποῦ Κίοβ ααἱ αὶ 1 οΡ]6ὲ 
46 οοὐΐθ ποέβ, οὐ ἄδηβ 168 ἐγοῖβ ἰθχίθβ βαϊναηίβ: --- [7 Μδ]ομο5 46 ῬΗ1]8- 
ἀοΙρμῖθ, ἔγαρτηθηΐ 1, δὰ ὑ. ΕΥ̓͂ 465 ᾿γαφηιοπέα Ἰδέογίοογηι Οταφοογιώη ἀ6 
Ο. ΜἅΠον, Ρ. 118,.. ... ἐν δὲ τοῖς Πέρσαις ἦν ὁ ᾿ἀμόρχεσος τοῦ Νοχαλίου 
γένους... Μίαν δὲ τῶν Ῥωμαίων παρεσπάσατο νῆσον ᾿Ιωτάβην ὄνομα" χαὶ 
τοὺς δεχατηλόγους ἐχβαλὼν τῶν Ρωμαίων αὑτὸς ἔσχε τὴν νῆσον, καὶ τὰ τέλη 
ταύτης λαμβάνων χρημάτων εὐπόρησεν οὐχ ὀλίγων ἐντεῦϑεν. Ῥὰν 5αϊΐθ αἴ ππ 
ΔΥΥΔΗρΡΘΙηθηὗ, ᾿᾿ΘΙΏΡΟΓΘΙΣ Τ6οη 15 ́, βοὰβ 16 τὸρῃθ ἀπαπθὶ σοὺ ὀγόποιηθηΐ 50 
ρᾶββα, δοπῆσιηδ ἃ Ατηογκόβοβ 1α Ῥοββοϑϑίοπ 46 116 46 Ζοίαθό (ἀπ 478 αργὸβ 
.-0Ο.) -- 111] Τπόορμαηρ, Οἠγομέψιιο, δὰ ἀὰ τποπᾶθ ὅ990 (498 «ἀρτὸβ 2.-0.), 
Ρ. 218, 1. 11, ΟἸαββθῃ, τότε χαὶ ᾿Ιωτάβην τὴν νῆσον χειμένην ἐν τῷ κόλπῳ 
τῆς Ἐρυϑρᾶς Θαλάσσης χαὶ ὑποτελῆ φόροις οὐχ ὀλίγοις ὑπάρχουσαν βασιλεῖ 
Ρωμαίων, χκατασχεϑεῖσαν δὲ μεταξὺ ὑπὸ τῶν Σκχηνητῶν ράβων, μάχαις 
ἰσχυραῖς ὃ “Ρωμανὸς (ΒΒοτηδποΒ δέαϊξ τῆς ἐν Παλαιστίνη δυνάμεως ἄρχων, 
ἀνὴρ ἄριστος ἐν βουλῇ χαὶ στρατηγίᾳ, ταδτηθ Ῥᾶρο, 1. 6) ἠλευϑέρωσεν, αὖϑις 
“Ρωμαίοις πραγματευταῖς δοὺς αὐτονόμως οἱχεῖν τὴν νῆσον καὶ τὰ ἐξ Ἰνδῶν 
ἐχπορεύεσϑαι φορτία, χαὶ τὸν τεταγμένον βασιλεῖ φόρον εἰσαγεῖν( ἢ). --- 1Π|] 
ῬΙΌΘΟΡΘ, Ομ Ὲ Ῥεογδίχιιο, 1, 19, ρ. 99, 1. 10, α. Πἰπᾶοτῆ, .. .. ἐς τὴν 
᾿Ιωτάβην καλουμένην νῆσον, Αἰλᾷ πόλεως σταδίους οὐχ ἧσσον ἢ Ζιλίους 
διέχουσαν" ἔνϑα Ἕβραϊῖοι αὐτόνομοι μὲν ἐχ παλαιοῦ ᾧχηντο, ἐπὶ τούτου δὲ 
᾿Ιουστιγιαγοῦ βασιλεύοντος κατήχοοι Ρωμαίων γεγένηνται (γον. 1᾽πέγοδποίίοῃ, 
Ῥ. 6). Ῥτγόοορβ ρδγαῖδ ἸρΏΟΥΟ απ6 οοἰΐθ 16 αναῖὺ αό]ὰ ἀρραγέοπα ρῥγέοέό- 
ἀοτητηθπὺ ἃ ΠΕ ρῖΡ, δὲ πὸ ἔουχπῖ α᾽ 4 1Π]|ΘῸγ5 δποπη ἀὐέα!! 5ὰ1. 1ὰ τηδηίὸτα 
ἀοπί 1ὰ ροββθββίοῃς (θ 66. οοτηρίοί" ἕαὺ ἀθ πουνθαι δβϑυσόθ δὰχ Βοχηβίπβ. 
1μ6 γέοϊν 46 μου κίοβ υἱοπῦ ἔουτὸ ἃ ῬΤΌΡΟΒ. ΘοτηΌ]ον οοὐΐ Ἰαοαῆθ. 

5 5ῖο, θυ. ὅθ Ῥηΐ. δὲ ταβ. ἄθ 6". ἃ. Η. . 
ῬΕΊΟ, ΟἸαββθι: εἰσάγειν; -- ευ. ἄφ ῬΉϊ.: εἰσαγεῖν; --- γαβ. ἂθ ΟἩ, 6.: εἰσάγειν, Ἡ. 6. 
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ἔϑνος (ὃ), φρούριον οἰχοῦντες οὐδαμόϑεν ἐπίμαχον τοῖς ἐπιιοῦ- 
σιν" οὗτοι τῇ νήσῳ πολεμίως ἐττιπιεσόντες, --- ἔστιν αὐτόϑι γεως 
ἱδρυμένος, [[0]. 87] ἔνϑα νομίζεται τοῦ Θεοῦ τὴν Πητέρα τὴν 
Παρϑένον τιμᾶσϑαι -- τοῦτον οἱ δυσσεβεῖς ἐδαπιάνησαν χειρο- 
ποιήτῳ φλογὶ, καὶ τὰ τέλη σφετερισάμενοι τῶν ἀγωγίμων ἐκαρ- 
ποῦντο τὸν βασιλέα(.). [8] “Ηγησάμενος οὖν τὴν περὶ τὸν νεῶν 
ἀδικίαν ἐφύδιόν σοι γενέσϑαι τῆς ἐξ οὐρανοῦ συμμαχίας, ἐξήεις 
ἐπτὶ τὸ τῶν ἐναγῶν ὁρμητήριον καὶ, τοῖς ἐχεῖϑεν κατασχόποις στερι- 
τυχῶν χαὶ τὰ τῶν ἐχττεμψψάντων ἀπόρρητα γνοὺς παρὰ τῶν ἐλπι- 
σάντων ἐχείνοις διαττορϑμεύσειν (5) τὰ σὰ, αὐτὸς ἄγγελος ἤλϑες 

τοῖς στολεμίοις. [4] .Τὐτὸ τοίνυν πρῶτον τὸ κατασχόπους ἐχττέμ- 
ψψαι μαρτυρία τῶν ἀποστειλάντων σαφὴς τοῦ τεταράχϑαι καὶ στε- 
σιληρῶσϑαι τὰς ἀχοὰς τῶν ἀμέμτττων(6) χαὶ πάλαι τὴν σὴν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ἄφιξιν ὀνειροπολεῖν τε χαὶ τρέμειν. [5] ̓ Ηλπιζον μὲν οὖν 
ὃχ τῶν περὶ σοῦ φερομένων ἄνδρα ϑεάσασϑαι (Ὁ) χρδίστω τῶν 
ὃν τοῖς βιβλίοις (5) ἀριστευσάντων (9), εὗρον δὲ στρατηγὸν χαὶ 
τὰς αὐτῶν ἐλπίδας νικῶντα. [6] Κλίμακα γὰρ τοῖς τείχεσιν ἔπτι- 
στήσας, περινοστῶν σου τὸ πλῆϑος λόγον ἀφῆχας ἐς τὸ στρατό- 
πέδον, καιρὸν εἰπτὼν ἅπασιν ἥχειν τὴν ἑχάστου βασανίζοντα ττρο- 
ϑυμίαν χαὶ ῥώμην (10) " τὸ βραχὺ τοῦτο φϑεγξάμενος ττολεμιχοῖ 
τοὺς ὑπηκόους ἐνέπλησας ἔρωτος, καὶ πᾶσιν εὐϑὺς ἀγαϑὴ συνέ- 
σεσεν ἔρις, ὃς ἀναβήσεται πρῶτος. [1] Ἔδοξεν ἄν τις ἐστεουδακότας 
ἰδὼν, οὐ τερὸς ἀγῶνα καὶ κίνδυνον αὐτοὺς ἀναβαίνειν, ἀλλ᾽ οἷον ἀγῶ- 
γος τετελεσμένου πρὸς τὸ ἀϑλον ἐπείγεσϑαι" οὕτως ὀλίγαι συλλαβαὶ 
στρατιώταις ἀρχοῦσι σιρὸς εὐτολμίαν ὑφ᾽ ἡγεμόνι χρηστῷ τρεφομέ- 
γοις. [8] Οὔχουν ̓ φασὶ καρτερῆσαι τὴν χλίμαχα τὴν ὀξύτητα τῶν ἄνι- 
όντων" ἣν δὲ, ὡς ἔοικεν, οὐ τύχης ἐπήρεια τοῦτο --- οὐ γὰρ ἂν εἷλες 
τὸν τόπον("}) - ἐπίνοια δέ τις καὶ παρασχευὴ τοῦ δαιμονίου στολ- 
λάς σοι πρὸς εἰ κλοιὰν εὐτρεπίζοντος ἀφορμάς. [9] ̓ Εκτετοξευμένων 
τῶν βελῶν τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους ἑστῶσι, βρόχοις ἐχ ϑατέρου τῶν 
ἄκρων ἀρτήσαντες βέλη καὶ τὰς ἄλλας τῶν χαλῳδίων ἀρχὰς ἐττὶ 

8. Ττηϊ αὐ οι 46 ΤΠπαογα]άς, 1, 24, ͵ ᾿Ἐπίδαμγος ἔστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντε 
νε ̓Ιόνιον χόλπον᾽" προσοιχοῦσι δ᾽ αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, ᾿Ιλλυριχὸν ἔϑνος. 

4, «Πασί-1} ὀοῦῖστο τὰ βασίλεια ὃ» (ΥΥ 611.) 
ὅ. διαπορϑμεύειν Μ3. 
θ. τῶν {(πράξεών (ου ἔργων) σου τῶν) ἀμέμπτων Ὁ Οἷ,, Ῥοὰν ἔργων οἱ 

πράξεων, 8 ᾷξΞ1, 4, οὐ ἴὰ ποίβ 1. 
7. ϑεάσεσϑαι} ΟἿ. 8, ἐλπισάντων ᾿ϑιαπορϑμεύ( νειν. 
8. τοῖς βιβλίοις Μ8. Ῥγθηιϊὸγθ τηδίῃ: ταῖς βίβλοις ΒΘΟΟΠΘ τηδῖπ. 
9, «Ῥραΐ-τα ἀριστευόντων.» (ΤΌΤ ΠΙΘΙ). ἢ 
10. Οὗ Ογαΐϑοη, [ιυριδῦγο 6 Ῥγοδόρε, Ῥ. 17,1. 5 ἄθη 'Ῥα58, Βοίββοῃ., πάρ- 

ἐστιν ἤδη χαιρὸς τὰς ὑμετέρας ἐξετάζων ψυχάς. 
11, .ΟΚ Εἴορε ἄο ϑιιηνηνδ, Ὁ. 80, 1. 4 ἄΐθῃ Ραβ, Βοίββοῃ., οὐ γὰρ ἂν 

ἐπράχϑη τὸ τολμηϑέν. 
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τὸ τεῖχος ἀφέντες τοῖς ἄνω, οὕτως αὐτοῖς ἐχορηγεῖτε τοξεύειν. [10] 
Τοιούτοις ἐχείνων ἀχροβολισμοῖς κεχρημένων, ἕτεροι φλόγα προσ- 
ἤγον ταῖς πύλαις πνεῦμα τηρήσαντες ἐπιφέρον εἰς αὐτάς (13). [11] 
Εἰσβιασϑέντος (08) οὖν τῷ πνεύματι τοῦ πυρὸς καὶ τοὺς ἀποσβέ- 
σαι πειρωμένους. . .., καὶ (4) τῶν ἀπὸ τοῦ τείχους συνεχέσι 
βολαῖς ἴσα τῷ πυρὶ δυναμένων χαὶ τοὺς ἐπὶ τοῦτο ϑέοντας (15) 
ἀναχοιψψάντων τευχνοτέροις τοξεύμασι, καὶ τὰς πύλας ὑμῖν ἀνοί- 
ἕαντος τοῦ πυρὸς, διενείμω (18) τοὺς ἐνοιχοῦντας εἰς ϑάνατον 
χαὶ δουλείαν, καὶ παραδέδωκας ἀνδράσι πιστοῖς τὸ χωρίον ἀργυ- 
ρολογεῖν ἀλσιλεῖ τεταγμένοις. [12] ̓ Εντεῦϑεν ὃ ὄνομα (7) τῷ μέλλοντι 
παραπιέμσεεται χρόνῳ" ἢ γὰρ ὄψις τοῦ τόπου τὸν ϑεατὴν ἀνα- 
μιμνήσκει τοῦ γεγονότος (18), χαί ποτέ τις [0]. 388] ἐχεῖϑέν που 
παριὼν διηγήσεται τῷ πλησίον" «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυ- 
σαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, οὃς πολλῶν ἐλϑεῖν τολμησάντων εἷς 
ἀνὴρ ἠδυνήϑη (5); » ὃ καὶ μάλιστά γε τῶν σῶν ἄξιον ἀγασϑῆναι" 
τὸ γὰρ, ἀνδρῶν ἤδη μαχίμων διαμαρτόντων χαὶ πρὸς δευτέραν 
ἀπεγνωχότων πεῖραν, εἰς ἔννοιάν σε λαβεῖν τοῦ χωρίου τὴν ἔπι- 
χράτησιν, μάλα ϑαρροῦντός(") ἐστι τῇ περιουσίᾳ τῆς εὐψυχίας. 
[15] Τοῦ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἔργοις ἐπιχειροῦντος μεγάλοις ὃ μετὰ τὸν 

ἀποτυχόντα( 3) τοῖο αὐτοῖς ἐγχειρῶν ϑαυμαστότερος ἐχείνου τὴν 
προϑυμίαν, κἂν ἐφ᾽ ἑκατέρου τὸ μὴ καξορϑῶσαι συμβῇ" εἰ, δέ 

τις χαὶ πρὸς ἔργον ἄγοι τὴν γνώμην (33), οὗτος ἐχεῖνός ἐστιν ὃ 
φϑόνου τὴν ἀρετὴν ἀνωτέρω λαχών. 

8 ΧΥ͂. Οἶδα τοίνυν τινὰς οἱ, πρὶν εἰς ἀρχὴν παρελϑεῖν, ἕνα 
τύχωσι ταύτης, ἐπιειχείας ἐχφέρουσι δεῖγμα καὶ, χρηστῆς ἀπο- 
γεύσαντες ἐλπίδος τοὺς ἐντυγχάνοντας, ἐπειδὰν λάβωνται τοῦ τεο- 
ϑουμένου, πρὸς τὴν οἰχείαν ὑποφέρουσι φύσιν, εἰς πλεονεξίαν 
τὸν χρόνον ἀναλίσχοντες τῆς ἐξουσίας " ἀλλ᾽ ἀμφοτέροις ὑμῖν τὰ 

12. αὐτήν Μ5. 
19. ἐχβιασϑέντος Μ5. 
14. ἀποσβέσαι “πειρωμένους χαὶ (ϑατι8 ἐγδοθ ἀθ Ἰδοὰπθ) Μ8. Π ἀοἵύ δέγθ 

ἰοτηθό, Βοϊὺ ἀργὸβ, 8ο1ῦὺ ανδαπὺ πειρωμένους ὰῃ τηοῦ 46 τηδτηθ 856η8 α1θ 
- ,«ἀπελαύγοντος, ἐξωϑοῦντος. 

16. ϑεῶντας ΜΝ. 
16. ΤΡΘΠΊΡΙΟΙ ἀπ τηουθη π6 5 ΘΧρΙ απ συγ 1ο]. [Ρ]ὰ8 Ἰοΐῃ, β8η8 ἀοαίθ 

παρέϑωχας. --- μαι 
17. ΠῚ ἕαπαὶ βδη5 ἀοαίΐθ τϑβεϊναοσ Ἐντεῦϑεν {τὸ σὸν» ὄνομα. 
18. Οπ 110 1οἱ χρήσιμον ἃ ἴὰ τηᾶῦρα ἅὰ ΜΝ. 
19. Ῥραύ-δίτο ἔδυ -} τϑβυίθον οὖς, πολλῶν (ἐπ)ελϑεῖν τολμησάντων, 

(ἑλεῖν) εἷς ἀνὴρ ἠϑυνήϑη. 
20. ϑαρροῦντές Μϑ. 
21. Ῥραΐ-δέγ μετ αὐτὸν ἀποτυχόντα. 
22. « Οοπαυϊξ βοὴ ἀθββοίῃ ᾿πβασ᾽ ἃ 1 δχόοαξίοη.» ϑῸΓΡ 16 βυπίαχθ ἀθ οούξθ 

ῬΏΓΑΒΟ, οὗ. 8. 1, ποίθ 16. 

8ϑ 
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μὲν πρὸ τοῦδε πετιραγμένα τοῦ σχήματος ἄξια τῆς παρούσης 
ἀρχῆς, τὰ δὲ τῆς ἡγεμονίας αὐτῆς ἑτέρας ἄξια μείζονος (1). [2] 
Τὸ δὲ παράδοξον (8) --- βασκανίας γὰρ ἑπομένης τοῖς ζῶσι πρὸς 
τὸ ἀντίπαλον (5), ἄλλως 9᾽ (6) ὅταν ἴσαι μὲν ἀρεταὶ, ἴσαι δὲ τύ- 
χαι, καὶ μία μὲν πρὸς βασιλέα σπουδὴ, μία δὲ παρὰ βασιλέως 
εὔνοια καὶ τιμὴ, μόνοι πρὸς τοῦτον ἁμιλλᾶσϑε τὸν λόγον ---, τί- 
γας ἡμῖν οἱ πολέμους ἀρχαίους συγγράψαντες τοιούτους παρέδω- 
χαν ἀλλήλοις οὕτω συμπνέοντας χαὶ φιλίαν ἄδολον καὶ σαφῆ κε- 
χτημένους; [8] Εὐαγόραν τὸν Σαλαμίνιον καὶ Κόνωνα τὸν ᾿4“ϑηναῖόν 
φασιν ὁμογνώμονας εἶναι καὶ φίλους" ὑμεῖς τοίνυν ἐχείνους ὅσον 
τοῖς ἔργοις ὑπερεβάλλεσϑε, τοσοῦτον τῇ πρὸς ἀλλήλους εὐνοίᾳ. 
[4] Ἐπεὶ δ' Εὐαγόρας ἐμοὶ καὶ Κόνων εἰσῆλϑε, συνεισῆλϑεν ὃ 
Ζεὺς τῶν ᾿““ϑηναίων τὸ φιλοτέχνημα " παρὰ τοῦτον γὰρ εἱστή- 
χκεσαν τὸν ϑεὸν ἄμφω χαλκοῖ (δ) ὡς ἔδει καὶ νῦν τῶν ἐργαζομέ- 
γων ταῦτα τὸν ἄριστον ἐχεῖνο ζηλῶσαι τὸ σχῆμα καὶ μέσον ὑμῶν 
ἀμφοτέρων βασιλέα δημιουργῆσαι (6). [5] ᾿Ετίμησα (δ᾽) ἂν ὑμᾶς 
τοιῷδε καὐτὸς (7 ἐπιγράμματι (8). «41 πόλεις τοὺς ἄρχοντας 
ἑχατέρωϑεν βασιλέως ἀνδραγαϑίας ἕνεχα καὶ δικαιοσύνης.» 

Εἰργασταί μοι μηδὲν ὑττοϑωπτεύσας ὁ λόγος, καὶ [0]. 389] τιμῶ 
τούτοις ὑμᾶς οἷς τυγχάνω δυνάμενος, καὶ γένοιτο λαμτεροτέρων 
ἀρχὼν τὰς ἡνίας ἄμφω παραλαβεῖν (9) καὶ (19) τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ἀεὶ ταῖς ὑμετέραις συναύξεσϑαι τύχαις (13). 

8 ΧΥ 1. Οδ58. ῬαῦΌ]ο5 46 1 ογαύθυν πὸ ἰατἀὀγοηῦ Ρὰ5 ἃ ΓΘΟΘΥ ΟΡ ὑπ ὅο]8- 
ἰδηΐθ οοπμῆγτηδίίοη : θὴ ὅϑθ, 16 Ῥγονίημοθ ἀθ αϊεβένηθ ργοηνΐδγο αὶ ὀγῖσόθ 
ῬΑ Φυβθϊπίθη 6. Ῥυοοοηϑαϊαῦ ἄνθο βΒαργόσηδεθ ἀὰὰ ῬΓΟΘΟΠΒΪ 501 16 ΡΌΌΥΘΙ- 
ὩΘὰΣ (6 ΤῬΡαϊοδέϊγη 8θοοηαθ, οὔ 16 ῬΣΘΙηΪθι" ΡΥ ΟΘΟ 8] αἱ ἔα ποτητηό ἰαὺ 5.6- 
ῬΒδηοβ [α]-τηδτηθ. Θαδηῦ ἃ Αταύϊοβ, 11] ξαῦ ἃρ}6]6, δοϊῆσηβθ οὴ ἃ νὰ ἀμ 11η- 
ἰγοάποίϊομ, δῃ. 108116, οὐ ἀθυϊηῦ "ἀπ 468 ῥυἱποραῦχ ᾿ἰθαϊθπδηΐβ ἀθ Β6] Ἰβαῖγθ. 

2. Οἵ Τῦῖϊοσο ἄς Μαγοίθη, 1, ». 90, 1. 6 ἄρῃ Ὀδ8, Βοίββοῃ., τὸ δὲ παρά- 
δοξον" τῶν ἔργων κτλ. 

8. Ττηϊ αὐίου 46 ΤΗπογ 146, Π|, 45, φϑόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον. 
4. τε 5. --- Ῥουν ἄλλως τε, οἵ. 8 ΠῚ, πούς 28. ' 
ὅ. ϑουγομὶν ἀ᾽ Ἰβοογαίθ, νασογαβ, ὃ δ7, ».-. 2000, Ἐπέΐθηπο, τὰς εἰχόνας 

αὐτῶν (ο᾽οδ -ἀ-αἴτο Κόνωγος καὶ Εὐαγόρου) ἐστήσαμεν, οὗπερ τὸ τοῦ “Ιιὸς 
ἄγαλμα τοῦ Σωτῆρος, πλησίον ἐχείνου τε χαὶ σφῶν αὐτῶν, ἀμφοτέρων ὑπό- 
ἕνημα κτλ. ΟἹ ΤΟΙ ΓΆαΘΓὰ αα Ἰβοογαύθ πθ αὐ ρ88 81 168 βύαϊιι88 δι θηὺ α᾽ αἰταῖπ, 

6. Ῥδηὴβ ἴὰ αἀϊαϊοοῖβ αὐἱ οϑῦ Ῥ]δοόθ θῇ ἰδύθ ἀθ οθ αἰβοοῦσβ, 1 ΟΥαύθαΣ 
τορτούναϊν ἄθ μθ Ῥᾷ8 ὄΐσθ ᾧπ Ζθιχίβ, Ῥοὰν Ῥουγοῖν ροίπατ Αναύϊοβ οὗ 
Βιόρμαποβ θπίστθ ἰὰ γογία (᾿2ρετή) οὐ ᾿᾿Αὐυΐοτ6 (ἀρχή), ἐδημιούργησ᾽ ἂν 
ἀμφοτέρους ἐν μέσῳ χτλ. (ρ. 127, Βοϊδβοπδᾶθρ.) 

7. ΟΥ, Ογαΐϑοη ζυρυδῦγο (6 αγίο, Ὁ. 48, 1. 7 οὐ βαῖΐνγ., Βοίββοῃ., ποιητὴς 
μὲν οὖν ἐπῶν ἐπιγράμματι τὸν τάφον ἐτίμησεν ἄν" ἐγὼ δὲ μέτρου χωρὶς χτλ. 

8. χαὶ αὐτὸς ΝΜ. 
9. Ῥεδάϊοίίοπ Ὀϊθηὐδύ τόδ] δόθ (γον. 1ὰ ποθ βὰν 16 ὃ ΧΥ͂, 1). 
10. Καὶ τοὺς ἐ. λ. ἀ. τ. ὑ. σ. τύχαις ἔταρτηαθπὺ πη΄, ομθχζ Βοϊββοπδαθ, ρ. 298, 
11. 16 ὑϊύγο εἰς ᾿άράτιον δοῦχα χαὶ Στέφανον ἄρχοντα οϑὺ τόρόϊό ἄδηβ 

16 Μ8., οοπξογτηδιηθπὺ ἃ 1 μαρϊα 6, ἀρτὸβ 16 ἀθυῃϊο τηοῦ. 



ΟῊ ΟΒΙΚΙΟΩ͂ 

ΑΡΟΙΟΘΙΕ ΕΙΒ,[ ΜΙΜῈΞ 

ῬΡΑΡΒῈΒ ΤῈ ΜΑΝΌΒΟΕΙΤ ΡῈ ΤᾺ ΒΙΒΙΙΟΤΕΟΑ ΝΑΟΙΟΝΑΙ͂, ΘῈ ΜΑΘΈΕΤῸ (}. 

Οὐ τοῦυγοία ἀδηβ8 66 αἰβοοῦβ 468 ἀόία1]15 πουΐβ οἱ βουνθηΐ 
Θασίθαχ βῈ1 1 ἰδίοῖτο ἀα πόβίγθ βου {5.1 16 η, δἰη81 αα ἀπ θ0Π 
ΠΟΙΌΤΘ ἀ6 ἔγαριηθηΐβ 6ῃ ρατῦϊθ ᾿πόα 5 α᾽ Δαΐθαῦθ ἈΠΟ Θη5 οὐ 486}- 
απ 5 ἱπα]οα οη8 ΠΟΌΥΘΙΙ65 τοί ίϊγοβ ἃ ΘῸΤΒ Οαγταρθθ. ΝΟᾺΒ 
 ΟῸ 0 η5. ἱπα]Ι ΠΘΥ ἰοὶ, ἐγ 5- ΒΟ ΔΙ γθτηθμΐ, 46] απ65 Θηματοῖ5. ααἱ 
Ποτ5. οπΐ ρᾶτι ΡΥ οα]ὀγοιηθηΐ ἰπἰέγθδβαηΐβ δὰ ροϊηΐ ἀθ σὰθ ἀθ 
16 1 όγαίατθ οἰ β51686 (3). 

ΑΒΟΉΠΟΟΘΥΕ. 
8. ὙἹ, 10. Πιοθποθ οχίγδιηθ ἀθ ἰὰ ρϑηῃβέθ οἱ 4θ 1 θχρυύθββῖοι ΟΠ 62 

Ατοβ]Ποααθ. 

ΑἈδέσποτον ἔπος. 

(618 Ῥγυοθδθ]θσηθηῦ οποτηΐαπθ.) 

5 Υ, 2, μὴ δείμαινε ϑεοὺς ἐράων ἢν ψεῦδος ὀμόσσης. 

ΒΟΡΗ͂ΒΟΝ (ὃ. 
ὃ ΠῚ, 10, φϑέγγεται καὶ παιδίον αὐτῷ (ο᾽ οδἰ-ἀ-αἴτο Σώφρονι) 

μήπω γινῶσχον ὀρϑῶς οὐ μητέρα καλεῖν, οὐ πατέρα προσα- 
γορεύειν. 

1. ἐἈρασρτὰ ῬοὺΓ ἴα ῬΓθυαϊὸ 6 ἴοἱ5 ἅδη 16 Πόυι (6 ῬΙΠοϊοσῖο, 1817 (στο), 
Ρ- 209 « 247 

2. Ῥουγ ἰουβ τϑπβοίρμθτηθηΐβ οΘοποουηδηῦ 1᾿δαΐθαγ, 16 τη βου, Ια τη ποᾶθ 
ΒΌΪΥ16 ΡΟῸΓ ἴὰ Ῥυ]]οαΐίοι ἄπ ἐοχίθ οὗ 1685 βΙρἼ 68 ἀρχόν δ ἴα, Υ γυ. ΟΗΟΒΙΚΤΟΒ, 
ΕἸἴοσο ἄϊνι ἄνιε Αγαϊῖοβ δὲ ἄτι φοιιυογηθαν. Βἐόραποβ, δὰχ ρᾷβθθ 1 ἃ 10 ἀπ 
Ῥτόβομπί γοϊυτηθ. Οἢ σᾶρρϑιογα ἰοὶ βθυϊθτηθηῦ αὰ6 1 ῸΠ ΡΙδ06 θῃΐγθ ογοοῃθὺβ 
ΟὈϊέχιιοβ {) 165 Ἰουτθβ οἱ 1688 τηοΐβ αὰ6 1 ῸΠ ῬΙΌΡΟΒΘ ΡΟῸΤ ΘΟΙΠΌΪΟΙ θοτίδίηθ8 
Ἰασᾶποθ 46 ἸῸΠπ ογοϊῦ τϑοοῃπδῖέγο ἀἄδηβ 16 ἰδχίθ. 

8. Οῃ πθ τοϊδνθ Ρδ8 ἰοΐ 165 ἀδίδ:]β ὁοπητβ α᾽81]Π]|Θῦγβ, [618 αὰθ 1᾿Ἰπίτο- 
ἀυοίϊοπ 468 τηΐτηθβ ὅθ ϑορῆγου ἃ Αἰμὸμεβ Ρδγ ῬΙαΐομ δὰ τϑίουρ ἄπ 
γΟΥΔρΘ 6ῃ 510 116, 1ὰ αἰνίβίοη 6 ο85 τηΐπη65. 6ὃὴ ἀγδρεῖοι οὐ γυγαικεῖοι, Θἷο. 
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Οπ 58εϊ ατθ 1605 ϑυγαοιιδαῖηοβ 46 ΤΊ ὀοοῦίθ ὀΐαϊοπί ὑπὸ ἱπιΐ - 
ἰαίΐοι ἀπ πΐτηθ ἀθ Θορῃτομ, ἀοπί 16 {{{ 76, 5610 168 ΘΟ ΘΟ ΓΒ 
168 ΡΙὰ8. Ῥ]διβ1}165, ἄθναὶ! δίτο ταὶ ϑάμεναι τὰ ᾿Ισϑμια: γΟΥ. 168 
ααθαυθ5. ἔγαρτηθηΐβ ααἱ ποὰ8 οὐ ὀΐό οΟηβουνόβ 46 66 Τηΐτηθ, Δ η5 
ϑορηγορθογίνην ηυϊηλογιν γοϊψιίαβ οοηημίδιυϊέ αἰδροδιήέ οαωρίαηπαυϊέ 
1)γ. Ταιᾶ. Βοέφορ, Ρ. ὅ οἱ βαῖν. Μδιϊοθυτρὶ 1867. 74.415 ὙΔΙΟΚΘΉΔΟΥ, 
ΔΡΙΓὸΒ ΔΥΟΙΤ ΤΟΟΒΘΙΌΒ6 ἄγθὸ 16 Ρ]08 φοτδπα βοῖῃ 165 {τ8008 (168 
ΘΙΙΡ 5 ἔαὶῖβ δὰ ΤΪΠ16 ΒΟΡὨΤΟΠΐΘἢ ΡΔῚ 1᾽δίθυν 4685 ϑ'ψγαοιδαΐη65, 
ΘΟΠΟΙ ΔΙ ἢ ΟΟ5 ἰοπιθ8 (ἀηηοξαξίοηοθ τη. Δ αἀορίαφιιδας ΤΠοοογξ 
Ρ. 27, 6α1. 46 Βουϊη, 1810): « Θυϊἀαυϊα ἴοριτηθ ϑορἤγομίβ ἀρυᾶ 
» γοίθι δ βρδίϑαμῃ ἰθριθαι μδθ0 τὰ] 1] ΒΟΥ ΘΠ  ΟὈΥουβα τα ; ἱπ ΠῚ5 
ὙΡοΡϑποα ἰδηίπτη ἱπγθηΐο, απ86 ἰῃ Αἀοπίδζιβὶβ υἱαθυὶ απθαΐ 
ἡ» ΘΧΡΙΌΒΒΙ586 ΤἬΘΟΟΥ α8.ν [ἃ απθϑίϊοῃ παγαῖς Ρ88 [αἱξ τὰ Ρδ8 
ἀοραΐβ ᾿᾿όροαπο οὰ 16 οὐδ ὈγΘ ρμ ]οΙορθ ΠΟΙ] πα δαῖ5 ὀουῖνς 668 
Ἰίρῆθθ. ΟΠουι Κίοϑ σἱθηΐ ποὰβ ΔΡΡΙΘΠαγΘ ἀπθίααθ οἰοβθ ἀθ ρ]08; 
0ἢ. ῬΘαΐ ῬΘηΒΟῚ ἀόβουμηδὶβ απ6 1᾿᾿πηϊ δ ]οη 46 ΤἼὀοουῖίο ἀθϑοθπάδι! 
᾿αϑαυ δὰχ τηθπὰθ ἀόία1]5. Οἷθϑδύ ἀπ [αἱ ρῥγέοϊθαχ οἱ ουτίθαχ ἃ 
ποίθυ, αὰθ ᾿᾿θηΐαπί ααἱ ΡΙΘα 6 ἀδη5 1685 δυγαοιμδαΐηεβ, ἀοἱΐ Θί16 
ἸΠ ΒΟΠΥΘΗΪ (6 οδὐ δαίγο ϑηΐαπί απ ΞΟΡὨΤΟΠ, 5} ἴα 6 ΟΥΟΪΤΘ 
ΟΠ οΥ Κίοϑ, ἀγαὶϊΐ τηΐ8. Θῃ βοὸπῃθ. 

ΕἘΠΈΙΡΙΘΌΕ. 

1. 
8 ΧΥ͂Ι, 10. 

(,4.})λλ:: ἄχρας εὐηϑίας 
ἁἅπτοιτ᾽ ἂν ὅστις τὴν φύσιν νικᾶν ϑέλοι. 

Ἐταρτηθηΐ αἰἀπ ρῥἱὸοθ ᾿παόίθιτηϊπόθ. 

Π. 

8 ὙΠ, 4. Οἰίαίίοι ἀθ βορί συϑὺβ Ἰδηιθία 68, 8008. 6 ποῖὴ ἀἃ 
ἰγαρίαθ τηΐβορΎ 6, Οο᾽Θϑἰ-ἀ-αἴτο Επτὶρίθ. 5'1χ ἀθ ο68. νϑὺβ βοπΐ 
ΘΟΠΠΙΒ, ΠηΔ 8 ΠῸῚ Ρᾶ8 ΡΟῸΓ δίτο αἰ τ ]ρΙ46. 118. ΔρΡρδυ θπηθηΐ 
ἃ ἂπ πιοοθᾶι (6 ααΐηζθ Οἱ 561286 ΥΘΙΒ ααἱ, ἃρτὸβ δυο ὁϊό 
αἰἰτῖθαό ρϑηᾶαπί Ἰομρίθιηρβ ἃ Μόπαπαᾶγθ, αναὶΐ, θη ἤἥπ ἀθ δοηρίθ, 
ὁἰό οἰαββό ρδγ 165 ὁ θαγΒ 168. ΡΙὰ8. δαίουῖβόβ οοιημηθ ἔγαρτηθηΐ 
ἰταρίαπο ἀδέσσπτοτον. Ὑοϊοὶ θη ἄθαχ πιοίβ οθίξθ εἰβίοϊνθ. Οἡ ᾿ἰβαῖ 
ΟΠ 65 5ίονόορ, δὰ Ζ]ογιϊδσο, ρῬϑιτοὶ 165 γαμιχὰ παραγγέλματα, ὑπ 
βόγίθ 46 ἀἰχ- παϊξ γουβ, ρουίδηΐ ροὺγ ἰθηπια Π]ενάνδρου, αἱ ρᾶταΐ 
ἃ Ηρητὶ Ἐπβέΐθπηθ, 16 ῬΥΘΠΙΪΘΓ, ---- οἱ α᾽ δαΐτοβ οὐ Πα π68, ΒΘΒΕΙΘΥ, 
Ῥίουβοη, ἕο, υἱησθπΐ 856 ὙΔΏΡΘΓ ἃ οοἰΐθ ορὶ πίοη --- ἀθυοὶν δ.1Ὁ 
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βοϊπαόθ δὴ ἄθυχ ἔγαριηθπίβ, ἀοπΐ Π᾿πη, οοτηροδβό 465 ἰΓῸΪΒ ῬΥΘΠΙΪΘΙΒ 
ὙΘΙΒ ΒΘῸ]ΘπΙΘηΐ, ρραγίδπαὶξ 8611 ἃ Μόπαπατγο, ἰα πα ΐβ 486 1 Δαΐγθ, 
Θομργθηδηΐ 16 Γοϑίθ ἀὰ πιοζόθδα --- ἃ ραγ γ 46 τὸ μὲν μέγιστον, 
66 απἱ οδὺ ἴθ οομηπηθποθιηθηΐ ἀθ 1ὰ οἰξαίίοπ ἀθ ΟΠου Κίοβ, --- 
ἀοναῖϊ, ἃ 6 ᾿πθ 6} 81 16 ἰοῃ οὐ [6 βίυ!θ, δέγ διυθαό ἃ Ευτὶρ 46. 
Θαἰβίοτα, Μαιμίαθ ρϑηβόσθηΐ ἀθ τηδηθ, οὐ οϑὶ αἱ-οἱ δα τη 1685 
ααΐηχθ ἀθυπΐθυβ ὙΘ 8 ἀδη8 80η δα] οη α᾽ παρ 6 διαὶ 165 7γασ- 
γηθηΐα ἀμϑῖα. ῬΊαΒΙ θαυ 5. ῬΒΙ]ΟΙΟρΊιΘ5. 5 ̓ Πβουγἰσθηΐ θη ἴδ αχ ΘΟΠ ΓΘ 
66. προιηθηί; Βαυίζιηδπη οἱ Πθὶβὶρ ργόϊοπαϊτθηΐ αα᾽οη πὸ γογαὶΐ 
Ρᾶ5 ἄδῃβ ἴὰ θοῦπομθ ἀθ 4861}10 ἔθπηπιθ Ελασὶρ᾽ 6 δαγαὶ ρΙδοό οοἰΐθ 
ἐϊτααθ. Οδίξε γθιπάσαπθ ἢ ΡΥ ΒΒΊ0Π. 8801: Μρίποκο, ααἱ, Ἰοσβα ἢ} 
ἀομπα 800 ὁαἸοη ἀθ5 ἔδρτηθπίβ 4θ Μόμδπατσο οἱ ἀθ Ῥμ]όμηοη 
(1828), ὀέαϊ! αὐτὶνό ἃ 1ἃὰ Θοποϊ βίο βαϊναηΐθ: « Ἰδαπθ πἰ 81} γθ]1η- 
» ααϊζαν πἰδὶ αὖ Μοπδπάσαπι ΘΟΠΒ.]00. 58] ΟΥΘΤῚ ΟΥ̓Δ ΟΠΪΒ [ῸΓ- 

»Τη8 πὶ αἰ δοίαθβο βἰδίπδμηαϑ, απο ΟἿ 16 [αοϊθηάππη ρῬαίαγοί, 

ὙΡΙατα ἰπ οασβθα 6886 Ρούαθυιπί.» Αὰ Βα] α5, 1] τουϊπηί 46 οϑίίθ 
ορίπίοη απὶ, 6η. ἰαἰύ, ὀΐαϊ ογυγοπόθ. Π’αρτὸβ 165 ἀθυπίουβ τόδ! δίβ 
46 ἰὰ οὐ απο (σου. ϑίονθόο, 1 Ἰογίϊδσο, ΤΙ ΧΧΤΥ͂, 275, ὀα1. Μοὶ- 
ποκο: Ὑαρποι, Ῥογαϊέογιρη ἐγασέοογοι Γγαρφηιθηέα, 6011. ὨΙΔοΐ, 
{ταρτηθης 240 αποη η)ογ, ἃ ἴὰ ρᾶρθ 89; Νϑιοκ, δγαρηιοηέα 
ἐγασίοογιαη (ὐγαθοογιη, πὸ 450 465 ἀδέσποτα), 1685 αδιιῶ; ῬΥΘΙΐΘΥΒ 
ΥΘΥΒ ΒΘ. ]Θπηθηΐ βούαίθηΐ 4ἀθ Μόπαπαᾶσγο, οἱ 16 τοϑίθ, απ ροδίθ 
ἰγαρίαθθ, 58η8 ΟΠ ἀοίγθ ῬΘΠΟΙΘΙ ΡΟΣ Εἰσὶ ρίθ ρῥἱαίδί αὰθ 
ΡΟῸΓ τη Δ 168. 

1,6 ἐέπηοίρμαρο ἀθ ΟΠου Κίοβ νἱθηΐ ἀΟΠΠΟΥ σαὶπ ἀθ οδιδθ ἃ 
Ηθητὶ Εἰβίϊθππο, Βοηίου, Ῥίθγβοι, Οαϊβίοτί οἱ Μαίΐϊαθ, ἰδπί ΡΟῸΓ 
66 αἰ ΘΟΠΟΘΙμ6 1᾿δΕἰγ] θα 90. απ ροῦὺγ ᾿᾽θπᾶτοιί ἀθ ἰὼ Θοῦρατθ. 
1,6 οἰζαιίοη 46 ΟΠου Κίοβ ργουιθπί υγϑιβθιι ]ΔὈ]θιαθπί ἀὰ τϑοαθ1]} 
46 5ιοθέθ, οὰ 11] ρδιαῖν δυο ἴὰ4, ἃ [ἃ βαϊΐθ 468 ὑγῸ18 ῬΥΘΙΠΙΪΘΙΒ 
γ ΙΒ αἰ θαόβ ἃ Μόμδηατγο, 

᾿ς Εὐριπίδου: Τὸ μὲν μέγιστον κτλ. 
ΠΔη5 16 οἰίαίίΐοη 46 ΟΠΟΥ Κίοβ οϑὺ ἱπίθιοδ!ό ὑἃἢ Ὑϑὺβ 40 π᾿ ἃ 

Ρᾶ5 1 οχίταιϊί ἀθ Βίοθέόθ; ο᾽θϑίὲ 16 βαϊγδηΐ: 
ἐρᾷ δ' ἀκούειν ὧν φυλάττεται κλύειν. 

Τγυασηιοηὲ ἐγασίηιο ἀδέσποτον. 

8 ΧΥ͂Ι, 2, τὰ πλεῖστα γὰρ ἅπασιν ἀρρωστήματα λύπῃ, κατὰ 
τὴν τραγῳδίαν, συμβαίνει. ͵ 
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ΡΗΠΙ͂ΜΟΝ πὶ ΜΗΝΑΝΘΌΒΕ. 

1,65. τηοίβ γνώμας ἐμμέτρους ἀλλήλοις ἀντιτιϑέντας χαὶ μὴ 
χείρονα Πενάνδρου δόξαι τὸν ἕτερον (αι 8 ΧΥΤΠΙ, 2), θη ραιϊαπί 
46 ῬῃΠόμομ οἱ 4ἀθ Μόμπαπασθ, ἀοπηθηὺ ᾿ἰθὰ ἀθ ογοῖὶτθ 4α᾽}} οχἰβ- 
ἰαἰΐ ἀόϊὰ, ἄμ ἰθαρθ ἀθ ΟΠουι Κίοβ, ἀπ τϑοθθ}} ἀθ βθηΐθῃοθϑ 
οὐ ἀθ ρϑηβόθβ Ῥδιϑι]ὸοθ ΒῸΓ 65. τηδηθ8 ϑβυ]θίβ, Θρυ 085 
ἴοι ἃ ἰοὰν ἃ ομδοιη (05 ἀθαχ ΘΟ 68, ἃ ῬΘὰ Ῥγὸδ ΘΟΙΏΠῚΘ 
ὁο᾽α 86. Ῥγόβθηίθ ἄδηβ 16 ᾿Πενάνδρου χαὶ Φιλήμονος σύγχρισις, 
ΡαθΠόθ ραν Βαίρουβ (νου. 1ὰ ποίο αἰϊέγθηξθ ἃ οϑὲ πάγοι ἀπ ἐθχίθ). 

ΜΕΝΑΝΌΒΕ. 

Αα 8 ΙΧ, 8, 1] οϑέ. αποϑίίοη ἀθ απδίγθ ῬΘΥΒΟΠαρΡΘ 5. 465 οοτηό- 
αἴθϑ ἀθ Μόπδπαχρ, ἃ βανοὶν Μοβοβίοη οἱ ΟΠ ὀγθϑίγαίθ, ἀθὰχ ΘᾺ 65 
ΘΘΠΒ. ΔΙΠΟΌΤΘΙΧ, Οπόϊηοῃ οἱ ϑιμιουϊ πὸβ, ἄθαχ γα όβ ἀθ ὈΟΌΙΤΊΒ, 
ἀοπΐ 16 ῬΥΘΙ ΪΘ Ἰοϊπύ ἃ ἅπ6 θα Ομδρτΐηθ 14 μαΐπθ 18. ὈΪῈ8 
Ῥτοΐομᾶθ ἀὰ φθηγο Βυμηδῖη, ἰδμα 15. απ Πα. 856 τηοπίτο ἀθ 1ὰ 
ΡΒ τὶ ἀΐοα]θ ἀγαιῖοθ. ΟἿΟΣ ΚΙΟΒ. ποὰβ ἀοηηθ 581 ἰΘὰϊ οΟμρίθ 
αΠΘΙα 65. ΤΘΉΒΘΙσηΘΘηΐθ ποῦγθϑαχ οὐ ααἱ π6 ΡΟ ΠΠΒΠΘΊΘΥ 

4 δίχο θη δοοιθ 8. 51 16 Ἰθοίθασ νϑαΐ Ὀΐθη 856 Τϑρουίου ἃ 1ὰ 
ποίθ 416 πουϑ ΔΥΟΠΒ τηΐβδ6 ἃι ὈΔ8 ἃα ἰοχίθ ἃ ρΙΌρΡοΟΒ ἀθ Οπόμηθῃ, 
1 γϑυτῶ αὐ ΑΙΟΙΡΗΤΟΙ, οὴ ἐταραηΐ 16 ρογίγαϊς ἀθ βοὴ Οπέμηοη 
([οἰΐτοθ 18. οὐ βαΐὶν. ἀ65 .ζ.ρἐέγθ58. γινδένηι!68), ἃ αἰ ΘΙ ρΥ ΐΘ 5685 
ἰταϊΐθ ἃ 1 οοιηφαϊα ἀ6 Μόπαπάτθ. Οἱ πθ 886 ἀουίαϊί ροϊῃύ 46. ὁ0 
ἰαϊν. Ἐπ Ουΐθ, ῬΘΙΒΟΏΠΘ. Π6 βθ1ἃ β58η8 ἀοαίο δομῃό αἀἰΡΡΥΘμ ΓΘ 

46 'δνγατθ 46 Μόηδῃτο οταϊρπαὶϊί 46 1ὰ Τὰπηόθ, θη δ᾽ ἐομαρραπί 
ἋὯΘ 508 [Ὀγ6 1, πὸ [αἱ ἀότουϑδίέ ἀπθ]α 6. ΘΠΟΒΘ. 

7 

8 ΧΥΠΙῚ, 2, φασὶ τὸν εὑρηχότα τὴν ὑττὲρ ἧς ἀγωνίζομαι τέχνην, 
. ἐξ οὐ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ὃ προσηγορίᾳ μὲν δεύτερος τὴν 

τάξιν δὲ πρῶτος, ἐχεῖνον δὴ (ο᾽ Θϑι-ἃ-ἀἰτο ῬὨΪΠόΠοἢ) λέγουσι καὶ 
τὸν παῖδα τὸν Διοπείϑους (Μόπαπανο) ἡλικιώτας τ᾽ ἄμφω κελ. 

ΝουΒ ΔΥΟΠΟΏΒ Π6 Ρᾶ5 ΘΟΙΙΡΙΘΠᾶτΟ ἴὰ ρτοροβί οι ἐξ οὗ - πρῶτος. 
Οὐ ποὰβ 65. ΡΙΌΡΟΒΘ [68 ἀθιχ Θχρὶϊοδίϊοηβ Ββαϊναηίθβδ ΘΟΠΙΠῚΘ 
ῬΟΒΒΙθΙο8. Νοὺβ 68. ΤΟΡΓΟΔαΪΒΟΙΒ ἰοὶ ἄγθὸ 1᾿Θβροὶ αἰ ΔΕ ΤΟΥ 
1 αἰξθῃξίοι 465. ῬἈ]]Ο] ΘΟ Β ΒῈ1 ὁδέίθ Ῥηγαβο, ααἷἱ, Θὰ ἰοαΐ ὀΐαΐ ἀθ 
ὁδῖι86, Ῥατδῖς ΘΘΟΙΘΥ 5018 ππ6 ὀπίρτηθ ἀπ 6] απ ἀοππόθ ἰπ όγθαβδηίθ. 

1) «δαὶ ἄοπί 16 παΐπιθ αἰξ ὅ δεύτερος (ρ81 ορροβίἐἰοι δὰ 
τηΐπιθ ἃποίθῃ 4 ϑορ τ), Ὀΐθι αα᾽}} βοὶΐ θὰ τόδ! 6 16 ῬΥΘΙΙΪΟΥ 
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ΡΔῚ οΥτο ἀ6 πηόυϊίθ, ἀγοιθ π6 αἰ 4π6 τόοϊου 46 πηόπηοῖ το 165 
Οαν685. (ατπ|6 τριοάπίτο 165 ᾿ἱπγθηἑοη8).» μος ρᾶγαῖν δίτο ἃ 
ἰμβϑόσϑυ, 51 π᾿ δέ βϑι!θιηθηΐ ἃ βοιιβ-θηίθπατο; οὐ τὴν τάξιν ρϑαΐ 
ΔΥΟΪΤ ῥΥὶβ ΄ὰ ρίδθθ 46 τὴν ἀξίαν. 1Π| γΥ δυταὶξ Ιὰ ἀπ τϑηβοῖρηθ- 
πιθηΐ [ἰἰόγαῖϊγθ ποῦγϑϑᾶι, α᾽οὰ 11] τόβαυ!θγαϊς αἀ6 168 ΔΠΟΙΘἢΒ 
αἰβεπρυαίθηί ἀἄθαχ ΡΘΏΓΘΒ. ΒΘΟΘΒϑΙ5. ἀδη5 1 ἰβίοιτθ ἀαὰ Τηΐπ]6, 
ΘΟΙΠΏΠΊΘ. 115 6Θη αἰβυϊηρπαίθηΐ ἐγοῖὶβ ἀδη5 1 ἰδίοιτο 4ἀθ 14 οοτηόαϊθ. 

2) Κ᾿ ἀρίγαι ἢ} ἀὰ ἕδιιθαχ ᾿ἀγαϊοβέμομθ βαυποιηπιό βῆτα, Ῥᾶτοθ 
ααἾ 856 αἰδεϊπριαιῖ. ἀδη5 ἰοὰβ 165. ΘΘΠΓΘΒ 6η τοϑίαπλ ρατίοα δὰ 
ΒΘΟΟΠα ταηρ ΠῚ 5᾽ ἐϊαϊξ ραν θα! γθηθπὲ οοοαρό ἀ6 1 Ἰἰδίοῖτο (6 
1ὰ οοπιόαϊθ στθοῦπθ. Πδη5 οθίίθ Πυροίῃοβθ, 168 πιοίβ ΟΌΒΟυσΒ ἐξ 
οὗ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ἀογταῖθπξ δίτθ ἔθπὰβ ρου αἰξόγόβ. 
[6 ποού τάξιν Ῥουσταῖί 56. ῬΥΘΠαΤΘ ἀδη8 16 56η5 46 τηρ, οἷ ὈΪΘἢ 
δυβδὶ ἄδηβ οο]αἱ ἃ οτᾶτθ ἀθ5 ἰθιρβ. Ἐπ᾿ οἵδοι, Εἰταϊοβί μὸμθ ρᾷβ8θ 
ΡΟῸΣ ΔΥΟΙΓ ὈΥΪΒ 16 ΡΥΘΙΙΪΘΙ 16 πὸπὶ 46 φιλόλογος, ἃ οὔπβθ 46 
1 πηϊγθυβα!ό 46 8568 ΘΟμΠδίβϑαηοθβ οἱ 46 8565 ὀρ 8. 

Μάνα, ΜΒεδίέοέοοα παοίοπαῖ, Μαπυβοῦ τηαγαυό Ν-1ῸῚ]. 
[ἘΌ]Π]᾿Ὸ 161 γϑῦβο, ᾿ἰρτπθ 9 (δὰ τα]]168):} 

Ὃ λόγος ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰκονιζόντων (ἢ). 

81. Πηδεὶς ()ὺ ὑμῶν, ὦ παρόντες, ὄνειδός μοι νομίσῃ τὴν 
ὑπόϑεσιν φέρειν, εἰ, πάντα μιμεῖσϑαι τῶν λόγων ἀσκούντων, 
τοῖς ὄνομα χεχτημένοις τὴν μίμησιν (5) ἐπικουρήσων ἀφῖγμαι" 
ὅσῳ γὰρ ἀδίκως ἐν αἰσχρᾷ γεγόνασιν ὑποψίᾳ (4), τοσούτῳ μᾶλλον 
αὐτῶν ὑπερασπίσαι προήχϑην, μεγίστην εἶναι νομίσας βάσανον 
ῥήτορος τοὺς μετὰ κινδύνων ἀγῶνας. [2] Δεήσομαι δὴ πάντων 
ὑμῶν ἣν οὗτοι συνήϑη ποιοῦνται πρὸς τὰ ϑέατρα (Ὁ) δέησιν ἱλα- 

πη ΑἸσίαντίθ: Ἅ«7)6 Πίοη βὲ 1. Οπ Εὖ ἰοὶ, ἃ 16 τηᾶτρϑ ἀὰ τηδηπβοῦϊέ, 46 
ἃ Ρἱὰβ ἰατα 58 αἰβίγδο- βῖυθ Βαροίνδ ἨΟΥ68 θῳργϊηιοηέϊθιι8.» Ιτϊατὲθ 

ὑΐοπ; 11 Ἰτηρτίτηθ ἀδηβ β5οῃ οδίδίορτο (ἘΚ οσὶ οαο Μαϊγτξοηβὲ8 οοαἶο68 
 γαεοὶ ι88., Μαϊν τ, 1769, Ρ. 400) 16 ἐγταᾶα βαϊναηΐθ, ααἱ, οοὐΐθ ἔοἹβ, 

οϑὺ θχδοίθ: εὐγαΐίο (6 ἐ{|18 ηιιὶ μη Βαροῖυὶ ([μθαῖτο) ηιοῦ68 ἐηιϊξαγῖι.» 
8. 1 3. μηδεὶς « ὑπόϑεσιν φέρειν, ἔναρτηθπξ ρο α΄ ο[6 Βοίββοῃ., Ρ. 809. 
8. ὁγομα χεχτημέγοις (παρὰ τὴν μίμησιν ὃ 
4. 8ὰ. 16 τηδυγαῖβο σόραϊαϊίου ἅ65 δοίθισβ δὲ δοίγίοθβ οοθπτβ Βοὰ8 16 

ΠΟΙ (6 «ΤῊΪΤΩ68» ΥΟΥ͂. ὈΪὰβ Ὀδᾶ5, ὃ ΤΥ͂, 1, οὐ Ια ποίβ 1. Οἵ. Ηογδοθ, 8α- 
ἐΐγε8 1, 2, ἀδραί, Αηιδιιδαλαγιηι οοϊϊεσία, γῇαγηιαοροροῖαο, |] πιοπα τοὶ, ταϊτηδθ, 
δαϊαΐγοτεβ, ἴθ σφοηιι8 οηῖηθ, οἷο. Ομ Ῥοῦσγα ΘΟμβαΪο. ΒῸΣ 66 876 1 Γ 1016 
Μύρενβ, Ῥὰν ὙΝΙ ΖΒΟΒ6Ι, ἄδπβ 1ὰ ᾿εαϊ- Εἰποψοϊοραϊο ἃ Ῥααϊν. 

ὅ. τὸ ϑέατρον εβὺ ἔγόαχαθοτιητηθηὺ δτηρὶογό βοὰν οὗ ϑεαταί ρᾶ᾽ Αὐἱβίορῃδπθ 
οὐ δαΐτϑβ δυΐθαγβ: οἵ, Οομοθέ, Ῥαγίαο Ἰϑοξίοηθβ, ρ. 297 46 ἴα ββδοομᾶθ δάϊίοπ, 
-- ὸ τηῦπιθ ρ]υ8 88, 8 ΥἹ, ὅ, οὐ 8 Χ, 8. --- Ἐπ᾿ ἐδίθ δ 16 ῬΈγαββθ, δου τθ 
Δεήσομαι δὲ πάντων ὃ 
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ρῶς ἀχοῦσαι τοῦ λόγου, μὴ πρὸς τὴν οὐχ οἶδ᾽ ὅπως κατέχουσαν 
βλέποντας δόξαν, ἀλλὰ τὴν τοῦ πράγματος ἀκριβῶς δοκιμάζοντας 
φύσιν. [8] Εἰ γὰρ πρὸς ἕνα κατήγορον οὐ ῥᾷάδιον ἀντειπεῖν, ὅτι 
τὸ(θ) πρότερος λέγειν πιλεονεχτεῖ, λοιδορίαις καὶ σκώμμασιν ἔμ- 
φράττων τῷ συλλόγῳ τὰς ἀχοὰς, πῶς ἂν τις πολλὴν ἐπιστομίσειε 
φήμην σπτάλαι κρατοῦσαν (1) καὶ πλείστην καταχέουσαν τῶν μίμων 
διαβολήν; τολμήσω δ' ὅμως τοὺς μὲν τοῦ(8) κακῶς ἀχούειν, τοὺς δὲ 
τοῦ χαχῶς δοξάζειν ἐλευϑερῶσαι. [4] Εἰ μὲν οὖν ἄμοιρος ταύτης 
ὑπῆρχον τῆς ϑέας, οὐδ᾽ οὕτως ἂν ἐχαρτέρουν συχκοφαντουμένων 
ἀνθρώπων ὑπεριδεῖν" ἐπεὶ δὲ ϑεατὴς ἐγινόμην, ἡνίχα μὲ πιλεί- 
στων ἡγουμένων ἱδρώτων εἰς ἀνάπαυλαν ὃ καιρὸς βραχεῖαν ἐκάλει 
πρὶν εἰς παιδευτὰς ἐγγραφῆναι (9), χαὶ τῆς ἐντεῦϑεν μετεῖχον 
ψυχαγωγίας, ἡγησάμην ἀγνώμων τις εἶναι δόξειν (10), εἰ μὴ τῇ [ἢ 
[[0]. 152] τέχνῃ, δι’ ἧς ἐκηλούμην, τὴν ἐκ τῆς γλώττης βοήϑειαν 
ἀμοιβὴν ἐχτίσω τῆς ἡδονῆς. [5] ᾿““2εὶ μὲν γὰρ ὑβριζομένῃ συνήλ- 
γουν" ὡς δὲ φίλους ἄνδρας καὶ τραφέντας ἐν λόγοις καὶ τὸν τρό- 
πον ἐπιεικεῖς τὰ μίμων ἠσϑόμην ἐν ἀστείᾳ (13) τινὶ σταίζοντας (13) 
ἑορτῇ καὶ χροτοῦντα τὸν δῆμον, πρέπειν φήϑην ἐμαυτῷ καὶ τοῖς 
φίλοις καὶ τῷ δήμῳ τὰ δίχαια συνειπεῖν, ἵνα μὴ δοκοίην ἐγὼ 
μὲν φαύλων εἶναι συνήϑης, οἱ δ᾽ ἀνελεύϑερον ἔργον ἐπιτηδεύειν, 
ὃ δὲ δῆμος ἀγεννές τι ποιοῦντας χροτεῖν. [6] Τοσαῦταί με τὴν 

παροῦσαν ἀπήτουν συνηγορίαν προφάσεις. 

8 Π. Ἐπειγομένου δή μοι πρὸς τοὺς ἀγῶνας τοῦ λόγου, οὐ 
πρότερον αὐτὸν εἰς ἐκείνους ἀφίημι πρὶν διδάξαι τὸν τρόπον ὃν᾽ 
προσήχειν ἡγοῦμαι τὸ παρὸν δοχιμάζεσϑαι πρᾶγμα. [2] Τὰς τέχ- 
γας οἱ χαλῶς ἐξετάζοντες πρὸς τοὺς ἐν ταύταις εὐδοκιμοῦντας 
ὁρῶσιν, οὐ τοὺς ἐν ἐσχάτῃ μοίρᾳ τοῦ χοροῦ τεταγμένους (1). [8] 

6. τὸ οϑδὺ 1 ουὑμορταρμθ ἄπ τηδπυβουῦῖύ. [δαΐθαν ἀναὶν-} αἰξ τῷ ου τόϑ 
1Ιὼ απθϑύϊομ οϑὺ ἀόδ]οαῦθ ἃ ὑσϑποῃον. 

7. Ἐβοιν]6, ϑιυρρίἑανέοδ, ν. 294, φάτις πολλὴ χρατεῖ. Οἵ, ῬΙαΐαγαμθ, 
Ο. αγαφοῖνιβ, 1, χαίτοι χρατεῖ δόξα πολλὴ τοῦτον ἄχρατον γενέσϑαι δη- 
μαγωγόν. 

8. τοὺς μὲν τοῦ] τοῦ τοὺς μὲν Νί5. 
9. γον. 16 8 ΧΠῚ, 2 οὐ ὅ, οὰ 1 ογαύθυν: ποὺ ἃρρυθῃᾷ αὰθ ἴα οουέαπιθ (6 

Θαζα ἀδίοπααϊν δὰχ τηαῖίτοβ ααἱ ἐἑθπαῖϊθαῦ ἀπ όθο]6. ἀδπη8 οϑὐξθ ν1}16 {παι- 
δευταῖς) ἃ ἀβϑιδίθυ ἃ δισαμθ βουύθ 46 βρθοίβδοϊβθ. ---ὀ Αὰ Ἰίθα 46 ἡγουμένων, 
ααϊ π6 86 ΘΟΙΩΡΙΘηα ρυὸνο, ἡττώμενον ὃ (ΤΟΣ θι). 

10. δόξειν] δοχεῖν Μ8. 
11. εἰ μὴ τῇ [[ο]. 162] εἰ μὴ τῇ ΜΒ. : 
12. ἀστιχῇ 5οΡαῖθ Ῥ]ὰβ οοῃΐουτηθ ἃ 1 υϑαρθ. 1 Ὀταῦθαν ἕαϊέ Δ᾽] βίοι ἃ ἀπ 

ἔδίθ ααἱ ϑαὺ 1ἰθα ἃ Θδζα: νου. ὃ ΧΙ, 11 οὐ 8 ΧΠῚ, 2. 
18. Π᾽ αρογὰ παίζοντα (ς αὐουϊδ 46 βθοομθ 6ῃη016) Νί8. 

8 Π11. Οὗ, 807, 9, ἔξω μοι τοῦ χοροῦ τετάχϑω τῶν μίμων. 

᾿ 
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Τοῦτό μοι πταρ᾽ ὅλην φυλάξατε τὴν ὑπτὲρ τῶν μίμων ἐπικουρίαν, 
μὴ πρὸς τοὺς ἧττον χομψοὺς ἀποβλέποντες, ἀλλὰ τοὺς πανταχοῦ 
γῆς ὑμνουμένους καὶ δικαίως ἔκ τῆς τέχνης πεπλουτηκότας, ὡς 
ἐσθῆτι πολυτελεῖ καὶ χρυσίου περιουσίᾳ χαὶ σχεύεσιν ἀργυροῖς 
καὶ δούλων ἐναβρύνεσϑαι καταλόγῳ (2). [4] Ὀρϑῶς, οἶμαι, κρίνειν 
ὑμᾶς ἀξιῶ" ὡς τοίνυν οὕτω χρινούντων ἀγωνιοῦμαι. 

8 ΠΙ. Ὅτι τοίνυν οὐ φαῦλον ἡ μίμησις --- δεῖ γὰρ, ἐπειδὴ 
ταύτην ἔχουσιν ἐπωνυμίαν χαὶ τέχνην, τοῦτο παραστῆσαι τὸν 
λόγον -- ὑμῖν ἐγὼ (Π) παρέξομαι μάρτυρας οὖς οὐ παραγρά- 
ψασϑαι ϑέμις. [2] ΠΙμεῖται γὰρ 4]}ηΐφοβον μὲν ᾿42“9ηνὰ (Ξ), ἡ δ᾽ 
᾿Αφροδίτη γυναῖχα πρεσβῦτιν (8), ὃ δὲ Ποσειδῶν τοῖς ᾿“΄χαιοῖς ἐν 
Τροίᾳ συναγωνίζεται «παλαιῷ φωτὶ ἐοικὼς» (6), ἀλλὰ καὶ 
άρης ἀνδρὸς ἔχων ἰδέαν ἝἝχτορι «λοιγὸν ἀμύνειν» (δ), ἁπλῶς 
ἅπαντες οἱ ϑεοὶ 

᾿ ΕῚ ͵ 2 - ᾿ 

ξείνοισιν ἐοιχότες ἀλλοδαποῖσι, 
-" θ Ἷ ΑΙ] ν» Ἴλ Ζ παντοῖοι (6) τελέϑοντες, ἐπιστρωφῶσι πόληας (ἴ). 

[8] Θεῶν οὖν μιμουμένων, τίνα τρόπον ἀνθρώποις ἔγκλημα γίνεται 
μίμησις; [4] Ἔχει μὲν οὖν ἀρχοῦσαν ὃ λόγος τὴν ἐξ οὐρανοῦ μαρ- 
τυρίαν" ἐπεὶ δὲ τὰ πᾶσιν ὁρώμενα μείζονα τιίστιν ἔχει τῶν ἀφα- 
γῶν, χαλὸν ἂν εἴη τοῖς εἰρημένοις ἑτέραν ἀπόδειξιν ἀνϑρωπείαν. 
προσϑεῖναι (8). [5] Ὁρᾶτε τοίνυν ὅσαι τέχναι τὸ πλῆϑος ἔργον 
ποιοῦνται τὴν μίμησιν " ῥητορικὴ, ποίησις, ἣ τὸν χαλχὸν ἐξ ὕδα- 
τος ἔμψυχόν πως δοχεῖν εἶναι μηχανωμένη (Θ), ὀρχησταὶ, πλάσται, 

2. Οἵ, ὃ ΧΥ, 9, τῷ χαταλόγῳ τῶν γνωρισμάτων χτλ.: Τυγαπηϊοϊάο, Ῥ. 10, 
1. 2, Βοίββοῃ., χαὶ χαταλόγους δορυφόρων ταττομένους. 

8 1Π|] 1. ἔργῳ Μ8.: ἐγὼ Τουτπίου, 
2. 4ηϊφόβῳ (41ϑηναίη) εἰκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωγήν. 

Τπαάς ΧΧΊΙ, 227. 
8. γρηὶ δέ μιν εἴχυῖα (Ζφροδίτη) παλαιγενέϊ προσέειπεν κτλ. 

Τίιΐαᾶο, ΠΙ|, 886. 
4, Πίαᾶο, ΧΤΥ͂, 186. 

ἜΣ ὉΣ τῷ δ᾽ (Εχτορι) αἰεὶ πάρα εἷς γε ϑεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνγει" 
χαὶ νῦν οἱ πάρα χεῖγος Ἄρης βροτῷ ἀνδρὶ ξοιχώς. 

Τηαᾶο, Ὑ, 608 - 4. 
Οἵ. τϑίά,, 595. 

0. παντοίσι ΝΜ. 
7. Οἀμψϑεδβόο, ΧΎΤΙ, 425 « 6, χαί τε ϑεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀ., |] παντοῖοι τ., 

ἃ. πόληας. 
8. προϑεῖναι Μ5. 
9. Οὕε] εβϑὲ οϑὲ αὐτὸ Ῥοὰν αὐϊθομπατθ 856 ΤΆΡΡΘΙΘΓα 168 ἸουθατΒ 46 ὑγότη- 

Ῥούξθ δυϊοτηαίεβ 46 Ἠόγοῃ ἃ ΑἸοχαπασίθ οὰ 65 οἰβοδῦχ απο ἔαϊΐ, ἃ γο- 
Ἰοπέό, θοῖτθ οὰ ομαπέθσ, οὐ οδϑῖὶα ραῦ ἴεῇοὶ ἄδιων βἰηιρῖε ἐσοιϊοηιοηέ α᾽ θαι, 
(νου. ποέδτητηθηΐ 165 πϑ' 16 οὐ 49, 14, 16, 28, 29, 80, 48 εὐ 44 ἄθ 16 ἐτἃ- 
ἀποίϊομ δηρ]αΐβ ἄθβ Ῥηθιπαίίᾳιιοβ Ῥα]]66. ρὰνῦ Β. Ὑ͵οοάογοῦ), 1] Υ δῦυσγὰ 
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“ » ὍΝ - ΒΩ , ᾽ .., Β}Ὶ Ν 

ζωγράφοι. [6] Τί ἂν μεῖζον εἴτεοι τις μίμων ἐγκώμιον ἢ τὸ προσ- 
α΄ 

ἡγορίαν ἔχειν τοιαύτην ἐφ᾽ ἣν σπεύδουσιν ἅπαντες; [17] Ἴσμεν 
δέ που (10) καὶ τὴν Σώφρονος ττοίησιν (1) ὡς ἅπασα μῖμοι προσ- 
αγορεύεται " χαὶ τοῦτο μὲν ἅπασι γνώριμον, ἐκεῖνο δὲ τὰς τῶν 

- 2 Ν πολλῶν διέλαϑεν ἀχοάς. [8] ““έγεται (13) Πλάτωνα τὸν ᾿“ρίστω- 
γος τουτωνὶ τῶν συγγραμμάτων ..... ὡς ἐκ Σικελίας ᾿41ϑήναζε 
ταῦτα χομίσαι, μέγα τι δῶρον οἰόμενον ἄγειν τῇ ϑρεψαμένῃ καὶ 
πόλιν ἐχ τούτων χοσμεῖν Πλάτωνός τε πατρίδα καὶ τιάσης μητέρα 
σοφίας. [9] Οὕτω δὲ λόγος ἐχεῖνον ταῦτα ϑαυμάσαι, ὡς οὐ μόνον 
ς ὕ " [ν] 3 " 18 [« »" 2 Ν ν “- . 

ἡμέραν {τὴν ὅλην αὑτοῖς (18) ὁμιλεῖν, ἀλλὰ καὶ τῆς νυχτὸς 
ς ’ ς - ,ὔ -- -“ 4 Π 14 [ν 

ὑποβάλλειν αὑτοῦ χατόπιν τῇ στρωμνῇ τὸ βιβλίον (13), ὅπως, 
5 7 ΄ οἶμαι, γένοιτο πρόχειρον εἴ πού τις ἔννοια παραπέσοι. νύκτωρ 

Ἔν ν  Ἰδ , - - ῷ 
αὐτῷ δεομένη τοῦ ποιητοῦ. [10] Οὗτος τοίνυν ὁ Πλάτωνα λα- 

αὐθίααθ. ργόβομιρύϊοη ααθ ΟΠμου  Κίοβ ναὶ ἰοὶ θῃ νὰθ 1ὰ δ υ]οαύϊοη 465 δὰ- 
ἰοτηδίββ. 

10. δήπου ὃ 
11. ΤΡογαῦθαν ΔΡΌ6110 168. οοτηροβίψομβ ἀθ ΒΟΡΒΡΟΙ «Ῥοόδῖ68» (ποίησιν: 

οὗ, Ρ]ὰβ Ῥᾶ8, 11, Σώφρονα μίμους ἐπιγράφειν αὑτοῦ τὰ ποιήματα), οἱ 
ΒΟΡΒτοπ Ταϊ-τηδτὴθ ἀἢ «ροδίθ» (τοῦ ποιητοῦ, 9), ὈΪΘη αὰθ σοὺ δαΐθαν π᾿ αὶ 
ῬᾶΒ ὄογιῦ θὴ γϑῦβ. Οἷ. ὑπ βοο]αβίθ ἀθ βαϊηὺ ατγόροϊνθ 46 Ναξίδῃζθ, οῃθΖ 
Μοπίξδαοοι, Βιδιιοίϊιοοα Οοἱδίἐπίαπα, Ρ. 120, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὸν Συρα- 
χκούσιον “Σώφρονα μιμεῖται" οὗτος γὰρ μόνος ποιητῶν δυϑμοῖς τισι καὶ χώ- 
λοις ἐχρήσατο ποιητικῆς ἀναλογίας χαταφρογήσας, (ΗΘΗΥΎ ϑὔθνθηβομ ΘΧΡ ΤΩ 
Ῥορίμίοῃ, ἀδη8 ἰὼ Τύουνιο (68 (υμοϑέϊοηβ ᾿υϊδέογίχοβ ἀὰ 15 βορύθιη το 1876, 
ἃ ἰὼ Ῥᾶρο 496, αὰθ οοἐΐθ Β00116 Ῥουγγαϊὲ Ὀίρῃ δύο ἀθ Οὐϑιηδβ 16 Μόϊοδο.) 
Ῥότρόίγϊοβ, περὶ ἑρμηνείας, 160, Ῥᾶτ]θ ἄθ8 «ἀγταπι98» 46 ΒΟΡΒτοΙ, σχεδὸν τε 
πάσας ἐκ τῶν δραμάτων αὐτοῦ τὰς παροιμίας ἐχλέξαι ἔστιν (ἢ). --- «8οϊνον 
» Αγϊβίοίοῖοβ (Ὀ6ὶ] Αὐμθη. ΧΙ, ρ. δ08. ο. νρὶ]. Ῥοοί. 1, 8) βαφέο ἀα88 76η6 Μρτ- 
»ῃ θη, ἀπρϑδο ἑοῦ ΤΟΙ Ῥτοβα ἄθτῃ Οοἰβύθ, ποδί 46 Ρ Ἐόυτη ΠΟΘ Ὰ ἤν Τοίοῖυ- 
»ὑμηθοη, 71. ᾿ναϊέοη 86ῖθη.» (Υ ᾿ὔζβομθὶ, ἃ 1᾽ῦύϊοϊθ Τζηννι8 ἀθ Ιὰ ᾿ραϊ- Επον- 
οἰορᾶαϊε ἀ6 Ῥαι]γ). ΠΟ ποὰβ 56:2} 6, οοτήτηθ ἃ ΠοῦΌγθθ, αα Ὅῃ ἔαϊδ αἶγα Ἰοὶ 
ἃ Αὐἱδύοίθ οδ ααἢ] π᾿8 ρὰβ5 αϊῦ: νου. Ῥ. Ρ. θόῦτθο, Δ αἀυογβαγία οὐ ἐίσα, ἐ. 11, 
Ῥ. 886 « 887, ΒοΠο]οΠο]4 (τ ὑ. ΠΠ, Ρ. 117, Ὑ͵δρπθι). 

12. Ἰοὶ, ἃ Ἰὼ τηᾶγρθ ἀὰ ταδηθβον δ, σημ είωσαι. --- ΟΒοΥΙΚΙοβ. αἴτηθ ἃ 
ἀέβίρμον ἀ'Ροτὰ 168 δα ῦθα δ ΠΠαδύτοα ἀομπὺ 11 ραγ]6 Ῥδγ 16 ποῖὴὶ 46 θὰ" 
Ῥὸγθ, Ῥΐβ ἃ 168 ΠΟΙΊΤΩΘΥ ΘΌΧ-ΤΑδΙη 68. ὯΠ ῬΘὰ Ρ]Ὲ8 ἰδ : ΘΟΙΉΡ. 8ὰ ὃ ΧΥ͂ΠΙ ΓῚ 
ῬὮΓΑΒΘ ΒΌΓ Μόπαπᾶγβ. Ο᾽ δδὺ ρουγσαιοὶ ποὺβ ῬΘηΒΟΠηΒ ἃ ΒΌΡΡΙΪΠΟΡ Πλάτωνα. 

18. αὐταῖς Ν,5. 
14. Οὐ Ῥἱορὸπθ Τιδῦτοο, 1Π,.1, 18, δοχεῖ δὲ Πλάτων καὶ τὰ “Σώφρονος 

τοῦ ̓ “μιμογράφου βιβλία ἠμελημένα πρῶτος εἷς ϑήνας διαχομίσαι χαὶ ἦϑο- 
ποιῆσαι πρὸς αὑτά " ἃ καὶ εὑρεϑῆναι ὑπὸ τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ: ΟἸστα Ἰοάογο, 
γὲο ἀό ῬΙαίοη, 1ΠΠ, ἡνίχα ἐτελεύτησεν εὑρεϑῆναι ἐν τῇ κλίνῃ αὐτοῦ “ἄριστο- 
φάνην χαὶ Σώφρονα: Αὐμέπέο, Βαηφινοὶ ἀο8 ϑορϊιδέε8, ΧΙ, Ῥ. ὅθ04 Β, χαὶ ὁ 
τοὺς μίμους δὲ πεποιηκὼς οὺς ἀεὶ διὰ χειρὸς ἔχειν “Ἰοῦρίς φησι τὸν σοφὸν 
Πλάτωνα: Οαἰπε θη, 1, 10, 17, « Βορῇγοη.. . ., ηυϊθιουιη φιιΐάθηι ΒΟΡΡΊΟΥ, 
86 φιόηὶ Ῥίαϊο ααθὸ »Ἱοναυϊέ μὲ ϑιιρροϑίίοβ οαρὶξὲ ἰἰδγο8. 67.ι8, Θιθηὶ ὨιΟΥ ΟΥ̓ -- 
ἐπι), Πιαϊευνῖ886 ογοααζι"»; Μαϊὸγο Μαχίτηθ, ΥΠ|, 7; Ὑχοέζὸβ; ϑυϊᾶδβ, οἷο. 
ΒΟΒαβίου ἃ ἀἰβοαΐδ 168 ΒΟΌΤΟΘΒ α᾽ οὰ Ῥγουϊθηηθηῦ 668 αἰ ἴόνοιΐβ ἐόηηοὶρταρθ8 
ἄδῃβ 16 Πἰβοῖμ. Μιβοιφηι, πιοὰν. 8ό:., ὑ, ΧΧΙ͂Χ, ρ. 610, 

Ἐ ἔστιν Κου, ἄς Ῥ)ήϊ ; ἐστίν ϑρϑηρθὶ, πῆοὲ. σγαθο., ΠῚ, ν. 391. Η. ἃ. 
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χῶν ἐραστὴν μιμεῖται μὲν ἄνδρας, μιμεῖται δὲ γύναια (15)}" φϑέγ- 
᾿ - - -“ 2 - 

γεται χαὶ παιδίον αὐτῷ μήπω γινῶσχον ὀρϑῶς οὐ μητέρα καλεῖν, 
3 , , 16 Ὁ ΕῚ 2 Ν ᾿ 

οὐ πατέρα προσαγορεύειν (15). [11] Οἴεσϑ'᾽ οὖν, εἰ τὸ μίμων 
Ύ , , - 

ἄδοξον ἣν ἐπιτήδευμα, ἢ Σώφρονα μίμους ἐπιγράφειν αὑτοῦ τὰ 
ω ΡλῚ , , , 

ποιήματα ἢ Πλάτωνα τούτων ἐπαινέτην γενέσϑαι ἢ τὸν δΖίιο- 
17 [τὶ Ν ᾽, 18 2 »" , ς - 

γυσον(}1), ὡς φασιν, [τὸ ϑέατρον] ([8) ἀναχεῖσϑαι τούτοις αὑτοῦ 
τὸ τέμενος ἐπιτρέπειν (33); 

ΙΥ. ᾿“λλὰ βίο σὶ, τοῖς τιλείοσιν ἀσελγὴς χαὶ γέμων ἐπι- ᾿] ) 

ορχίας, ὥστε, χἂν αὐτὸ μὴ ϑῶμεν φαῦλον εἶναι τοὐπιτήδευμα, 
- ᾽ - , 4 

τῷ βίῳ καχίζεται τῶν μετιόντων (!). [2] Τί γὰρ ὧν ἐπιτηδεύουσιν 

16. Ο᾽δβδὺ ὅπ βαρροβίἑϊομι σόπόσαϊθτηθηῦ δατηϊβθ, τηϑῖβ Θυτοπόθ, αὰθ 1 αἱ- 
γἱβῖοι ἀ65 ϊηιοβ ἀθ ϑορῆτγομ θῃ μἴμοι ἀνδρεῖοι οὐ μῖμοι γυναικχεῖοι. οϑὺ ἀὰ 
ἴαϊῦ ἀὰὰ ροτδτητηδίυτοη ΑΡοΟ]Ποᾶοτο ἀ᾽ Αὐμὸπεβ, αἱ νἱναῖδ δὰ βθοοπα βίδοὶθ. 
ἀνϑηῦ ποίγθ ὃγσθ. Οθέξθ αἰνίβίομ τϑτηοπΐθ ρ]ὰ5 μαπὺ, οὖ Ῥγορδθ]θιηθηξ ἃ 
ΒΟΡΒΤΌΝ Ἰαϊ-ταδπη8 οὰ ἃ 585 ῬΥΘΙΠΙΘΥΒ δα] θα γ8. Υου., Θῃ οἴθί, 16 ἐθχίβ βα1- 
γαηὺ ἀ6 1ὰ Πόριθδιίιο ἃ6 Ῥ]αίοη, 1. Ὑ, ρ. 451 Ὁ, βἰρτιιαὶϊό ρὰγ Βιομαγα 
Εοογβέον (Πλεοίγέβοϊοβ Μβοιηι, πόαν. βότθ, ἐἔ. ΧΧΧ [1875], ρ. 816: τάχα 
δὲ οὕτως ἂν ὀρθῶς ἔχοι μετὰ ἀνδρεῖον δρᾶμα (τ μετὰ τἀνδρεῖον δρᾶμα) 
παντελῶς διαπερανϑὲν τὸ γυναικεῖον αὖ περαίνειν. ϑομυβίον, ἀ8η8 16 
Ἐποῖη. Μοεβοιηι, ὑ. ΧΧΤΙΧ, π. 5., ρ. 610, ογοῖὲ σϑοομπδῖθγθ ἀδη8 ὯΠ ῬᾶΒΒαΡΘ 
ἀὰ Θογσίαβ 46 ῬΊ]αἴοη (Ρ. 498-494 Α), 1᾽6βαυῖββθ 46 ἄθαχ τοΐταθβ 46 Βορῆγομι, 
1π ἀνδρεῖος, Ἰ᾽δαΐτα γυναιχεῖος. : 

10. Ὑπόοοτντθ, ἀδπη8 165 ϑινγαοσιιβαῖηεβ (1116 ΧΥ͂), αναὶῦ ᾿ἱτηϊδό Ὧπὶ τηΐτη6 
46. ϑορῆγομ Ῥγορα ]οτηθαὺ ἱπύϊξα]δ ταὶ ϑάμεγαι τὰ σϑμια; οτι 16 5βεὶῦ α ἀπ 
Τηϑ ΓΘ σόπέγα!θ (νου 1᾿Ἰπἰγοάποίίοι, Ὁ. 86), 168 διότηθηὲβ. τηὰπαυδηῦ 
ἂὰ τοβϑέθ ῬΟῸΣ βαΐνγ 1ὰ δοιηρατγαίβου ἄδπβ 16 ἀδίβ]. ΠῚ οβὺ ἱπέδυθδβαπί 46 
ῬΟΌΨΟΙΡ 88 ΤΌΠΑΓΘ οοτηρίθ, στᾶςσθ ἃ 1811 5ῖοη αὰ6 ἔαϊν ἰοὶ ΟΒουικίοβ ἃ 1᾽6ῃ- 
ἕαπί ἀπ τηΐτηθ Βορἢσοπίθη, απ Ὑπέοοτιίθ ἀνα ἀἂ βυΐντθ Ρὰ8 ἃ Ρ88 16 τιο- 
ἀδ]θ αὐ] 5᾽ αὶ οἤμοῖβὶ. ὕου. ϑυγασιιδαΐηθ8, γν. 11 - 14 οἱ 40- 41, --- Τύρτα- 
Ρίοὶ ἀθ οὐ ἀργὸβ μὴ, οϑαἱ 46 γινώσχω χαλεῖν δ πΒβ 16 βθὸὴ8 ἀθ οἶδα χαλεῖν, 
βοπὺ Ἰυπ οὐ ᾿᾽δυΐγθ ἃ ποίθβσ. Νοὺβ πὸ στόροπᾷομβ ροϊῃηὺ 46 ἴὰ ρυγοίδ ἄὰ 
ἰοχίθ δὴ οϑὺ ϑῃάγοιϊ. 

17. Οἵ. 8 ΧΙ, 7 οὐ 164 ποθ ὅ. 
18. ὥς φασι τὸ ϑέατρον ΝΜ. 
19. 1,65 πηΐτηθβ ὀἑαϊθπὺ τοργόβοπίόβ δὰ ἐμόδίγσθ. Ὕου. Ἰὰ-ἄθβϑαβ ΟὙΎΒΔΓ, 

1) δηνίβοῖια Μέηνιβ, Ὁ. 40. Οὗ 16 ἐἰϊγϑ ταῦθ Ὧθ οθ ἀϊβοουσβ, ὑπὲρ τῶν 
᾿ς ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰχογνιζόντων. 

8 1Υ.]1. Οὗ Ηογδοθ, ϑαΐέίγοβ, 1, 2, ὅδ᾽ οὐ βαΐν., Ὁὲ ηιοηάαηι Μαγϑβαδριι8, 
απιαίου Ογρίγυῖβ {16,1} φιυὶ ραΐγτιηι ηυΐηιαο ἀοπαὲ βιηαμηιψιιο Τιαγθηῖηιο, [} « τοῦΐ 

 ἐβμιογτξ τι,» ἐμέ, «οἰην παογίδιι5 πηιαηι αἰλοηῖδβ.» [}] Το γιίηι 68 ουθηι ΥοΊτη8, 
δ8ὲ συ ηιογοἐγιοῖριι8, ὠπᾶθ [| ἔαθια ηιαϊηὶ σγαυΐι8 φιαηι γὸ8 ἐγαϊιέ. Τι68 
ΤηΔΌν ῖΒ88 ΤΠΟΘῸΥΒ 65 Τηΐτηθ8 βοπί, αὐὐθδίδθβ ἃ ἐοιέθβ 168 ὁροαιθ8: ΥΟΥ. Ῥ. 
6Χ. ΡΙυΐανασο, ϑυῆα, 2 οὐ 86: Απέοίΐνο, 9 οὐ 31; ΟἸοόγοι, Ῥηϊρρίφιοδ, 11, 
22: 24: 25: 27: 89: αα αϊΐυογδ., ΤΧ, 26; αὦ Αἰίο., Χ, 10; ΤΥΎΘΌΘΙΠὰ5. ῬΟ]- 
Ἰοη, αἰ αἴϊίοη, 8; 165 Τγοηΐε Τυγαηβ, 9; ορίβουβ, Ατνόϊζονι, 42 οἱ ὅ0; οἷο. 
Οὗ, ὁποοσθ 16 ἀδθυῦ ἀθ. 66 ἀϊβοοισβ, οὐ 1ὰ ποίβ 4. Ζαβεϊπίθη (ἀόραΐ 6 1 
Νουεῖο 1.1) 5 ὀχρυῖηθ ἀδὴβ 165 βυπιθθ βαϊναμίβ δὰ βυθοῦ 46 16 οοπαϊ θη 
α᾽ δοίτίοθ: ἔσμεν πρώην πεποιημένοι νόμον ἀπαγορεύοντα μηδενὶ παρρησίαν 
εἶναι τὰς εἷς σχηγὴν κατιούσας γυναῖκας ἐγγυητὰς εἰσπράττειν, ὡς προσ- 
εδρεύσουσι καὶ τὴν ἀσεβῆ πληρώσουσιν ἐργασίαν, μεταμέλου και- 
ρὸν οὐκ ἔχουσαι: οἷ, αποίαπο5 ρποβ ρἰαβ 88, ὡς οὐδέποτε παύσονται 
τῆς ἀσεβοῦς ἐχείνης χαὶ ἀσχήμονος ἐργασίας. 
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ΒΩ ὶ , Ψ᾿ " ΄ ΒΡῈ , 
ανϑρωτίοι τιάντας ἔχει τοὺς μετιόντας ἀμέμπτους; [3] 4οχίμαζε 

-} “- 7 -" - 

πάσας, εἰ βούλει, τὰς τέχνας" τὴν ἀνιοῦσαν ἄχρι τῶν ἐν οὐρανῷ φαι- 
-“ 2 “ “, " 

νομένων, τὴν οὐχ ἐῶσαν ἄβατον εἶναι τὴν τοῦ Ποσειδῶνος ἀρχὴν 
“ ξ [αὐτούς μοι σχόττει τοὺς διδασχάλους τῶν λόγων, οἷς ἡ μὲν πρόσ- 

3 Ν - - Ν δ , "] - ». Ζ οὗος ἀπὸ τοῦ σωφρονεῖν, τὸ δὲ ἐνδεὲς [[0]. 158] ἐχ τῶν ἐναντίων], 
3 » 

τὰς βαναύσους, τὰς ἐτταγγελλομένας εὐφραίνειν, τὰς εἰς ὄνησιν εὑρη- 
μένας, τὰς ὠφελείᾳ καὶ τέρψει συγχεχραμένας. [4] Τίνα τούτων 

- 29ὃϑ »ν Ἷ 

ὁρᾷς ἀνεγχλήτους ἅπαντας ἔχουσαν τοὺς αὐτῇ χεχρημένους; [5] 
Καλῶ τοίνυν αὐτὰς ἐνταῦϑα πρὸς συμμαχίαν" δεῦρό μοι ἥκετε 
πᾶσαι καί μοι συλλάβεσϑε τοῦ πρὸς τοῦτον ἀγῶνος, ττολλοὺς μὲν 
αὑτῆς ἑχάστη χαταλέγουσα μαϑητὰς, ὀμολογοῦσα δὲ τούτων ἐνί- 

Ὶ , εἰ Ν » 9 3 ’ Ἵ , 3 Ζ 

ους ἐπιόρχους εἶναι χαὶ νοσεῖν (5) ἀχρασίαν. [6] Τί οὔν, ὦ ϑαυ- 
᾿ ΡΝ ἥ - ΄ 

μάσιε, δράσωμεν; ὥρα (8) γὰρ ἢ πάσας ἀτίμως ἔκ τῶν πόλεων 
7 - 2 ’ Ν [ῳ ε Ν 5 3 

ἐχχηρῦξαι --- οὐδεμία γὰρ ἀήταντας ἕξει τοὺς φοιτητας ἀγαμαρ- 
τήτους δειχνύναι --- ἢ μηδὲ τῶν μίμων φαυλίσαι τὴν ἐπιτήδευσιν 
παρὰ τὴν τῶν ἐν αὐτοῖς οὐ σωφρονούντων χαχίαν. [7] Εἰ μὲν γὰρ 
ὃ τῆς τέχνης ἀπήτει σχοπὸς ἐπιορκεῖν τε χαὶ ἀχολασταίνειν, ἦν 
ἂν τελέως ἀμήχανον μῖμον ὀφϑῆναί τινα τούτων ἀτπηλλαγμένον()᾽ 
ἐπεὶ δὲ καὶ πονηρίαν ἔνεστι φεύγειν χαὶ τὸ τιρᾶγμα διώχειν, αὖ- 
τὴν ἂν οἶμαι πρὸς σὲ τὴν τέχνην εἰπεῖν, εἴ ποϑεν λάβοι φωνήν" 
«πλείστην ἔχω σοι χάριν ὅτι τῶν ἐν διαβολῇ μὲ ποιούντων μίμων 
χατηγορεῖς.» 
8 Υ. Ταῦτά μοι δοκῶ (() λεγούσης ἀχούειν ἐχείνης. [2] Εἶναι 

μὲν γὰρ ἔνια τῶν τελουμένων (5) παιγνίων ἐν οἷς ἐπιορκία τις 
ἐστὶν, οὐκ ἀντιλέγω" οὐ μὴν διὰ ταῦτα φαίην ἂν αὐτὸ χρῆναι 
τὸ πρᾶγμα χαχίζειν, ἀλλὰ μὴ δεῖν ὅλως ἄγεσϑαι ταῦτα. [8] ̓ Επεὶ 
χαὶ τῶν συγγραμμάτων ὅσα τοῖς κορυφαίοις εἴρηται (5) τῶν ποιη- 
τῶν ὅσα τε τοῖς ἀρίστοις εἴργασται τῶν ῥητόρων ἔστιν ἃ παν- 

2, Οἵ,  ΧΥ͂, 9, ἑχατέρου νοσήματος ἀπηλλάχϑαι (ο᾽ οδὐ-ἃ-αἰγτο π᾿ δέτο πὶ 
Βουν δ ηα8 ΠῚ ᾿ὙΥΌΡΊ 68). 

8. ὥρα Μ5. ΟἿ, Τμποΐθη, ιροηιοηξ ἄθ8 υοψοῖϊοβ, ὃ. 6, Ῥ. 90, ὥρα λέγειν, οὐ 
165 ΠΟΙ ΓΘΙΧ ΘΧΘΙΏΡ]Θ5 ἀθ οοὐΐθ Ἰοοαίίου. οἰ 1ποῖθῃ ἱπάϊαιόβ ἀδη8 1θ 
],θαΐοφοη, Ταιοϊαηοιην ἃθ Βιοὶύς δὰ τηοὺ ὥρα. : Ἶ 

4. Οὗ, 8ὶ ΥἹ, 2, παίγνιον... πάϑους ἀπηλλαγμένγον τοιούτου: ὃ ΧΙ,2, πάσης 
αἰσχύνης ἀπηλλαγμένα: ὃ ΧΙΥ͂, 2, οὐδένα ΓΥ ὅάδιον ἀμφοῖν (ο᾽ οδὑ-ἃ-αἴτΘ 
ὀργῆς τε χαὶ λύπης) ἀπηλλάχϑαι: οὐ οἱ-ἀοδδὰθ ποίθ 2. 

8 Υ1 1. δοκεῖ ΝΜ. 
2, Οὗ 8 ΧΙ, θ, τῶν ἐπὶ σκηνῆς τελουμένων παιγγνίων: 8 ΥΠ|, ὅ, τελεῖται 

μὲν (ϑέαμα μίμων) ἐν βασιλείοις: ϑαϊπί Φοδι ΟΠγυβοβίοτηθ, Ἡοηιόϊἑθ 88. διμ) 
Ταυϊᾷ, ἐ. ΤΥ, ». 770 Εἰ, Μοπέξαποομῃ, τελεῖται δράματα. --- ΟΥ̓, δυβδὶ οἰ-ἀ68- 
βουβ, ὃ ΧΙ], 4, τῆς τὸν ἀγῶνα τελούσης ἡμέρας: 7, ϑεῶν πανηγύρεις οἱ μὲν 
ἁγίως τελοῦσιν. 

8. ΠΠ Ῥαγαῖξ νγαίβοιη ]8 Ὁ] 6 απ 168 τηοὺβ εἴρηται οὐ εἴργασται (8 ὈἃΒ 
ἄδηβ 1ὰ τηότηθ ῬΉγ886) ουὐ Ὀυὶβ 1ὰ ρίδοθ 1'π 46 1 δαυΐτο. (Τουγηΐθ.) 



“ὦ Ὁ Ὁ ΨΥ 

ἈΡΟΙΠΟΘΙΕ ΡΕΒ ΜΙΜῈΒ ἐδ 

τάπασιν ἀποδοκιμάζομεν, ὡς μὴ (6) παραδιδόναι τοῖς νέοις, αὖὐ- 
τῶν τε τῶν χεχριμένων ἔστιν ἅπερ οὐχ ὀρϑῶς εἰρῆσϑαί φαμεν. 
Οἷον, ἵνα σοι τὸ τῆς ἐπιορχίας λύσωμεν ἔγχλημα, τίς οὐκ ἂν ῥᾳ- 
δίως τῶν ἐρώντων ἐπιορχήσειε 

τοὺς (δ) ἐν ἔρωτι 
ὅρχους (ἀκούων) μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς ἀϑανάτων, 

ἑτέρου (8) τε λέγοντος ποιητοῦ 
μὴ δείμαινε ϑεοὺς ἐράων ἢν ψεῦδος" ὁμόσσῃς (7) 

[] 5411. οὔτε μισόλογος οὕτως οὐδεὶς ὡς τούτων γ᾽ ἕνεχα τὴν 
τῶν λόγων ἀφανίσαι παιδείαν, οὔτε γέλωτι τοσοῦτον οὐδείς ἐστι 
πολέμιος ὡς ἕγεχα παιγνίων εὐαριϑμήτων ἐν οἷς ἐστιν ἐπιορχία 
τὸ τῶν μίμων ἐπιτήδευμα καταλῦσαι. [5] Εἰ δέ μοι τοσοῦτον 
ἐξῆν ὅσον ὀνόματα βασανίζειν, οὐκ ἂν ὦχνησα λέγειν ὡς οὐδ᾽ 
ἕνεστιν ὅλως ἐπιορκίας μέμησιν εἶναι. [6] Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων 
ὅσα ποιοῦσιν ἢ φϑέγγονται. μῖμοι, τὰ μὲν σχήμασιν ἔνι, τὰ 
δὲ λόγοις μιμεῖσϑαι (8) χἂν ἰατρὸν ἢ ῥήτορα σχηματίσηται 

μῖμος ἢ μοιχὸν ἢ δεσπότην ἢ δοῦλον, μιμεῖται μὲν ἅτπταντα, 
“γίνεται δὲ τούτων οὐδέν" τὰ δὲ ψευδῆ διομνύμενος, αὐτὸ τῆς 
ἐπιορκίας ὑπομένει τὸ πάϑος. [1] Οὐχ ἂν, ἀκριβεῖ λόγῳ, μῖμος 
ἐπιορκήσειεν ἂν, εἰ μὴ τὴν προσηγορίαν ἀρνοῦεο τοῖς ἔργοις (9). 
[8] «“ὑτὸς δή μοι λόγος καὶ πρὸς τὸ μὴ χρῆναί 69.::τι βλάσφημον 
λέγειν εἰρήσϑω" οὐδὲν “γὰρ ἧττον καὶ τοῦτο πρᾶξίς ἐστιν, οὐ 
μέμησις. [9] Εἰ δέ τις ἄρα μὴ τῆς αὑτοῦ τέχνης τὸν νόμον φυ- 
λάττων, μήτε (3) τοῦ λόγου τὸν ἔλεγχον αἰσχυνόμενος, ἐπιορχίᾳ 

4, Ῥοαΐ-δίγτο ναυᾶγαϊ!-1}] ταϊθὰχ μηδὲ, 
ὅ, ΔἸ Πτηδαῦθ, Ερίφγαηιπιοβ, 26, 8-4. Αὰ Ἰίθα 6 οὔατ᾽, ἀ4ὰ6 Ρογέθπηί 

ΔΥ͂ΘΟ ΓΔίβοι 168 δα ἰζ0η5 αἀ6 ΑΙ τηϑαῦθ, οὖας Μ. 
60. Νοὺβ Ἰρῃποῦομβ 416] οϑὺ ο6 ροδίβθ. 
7. Βϊθη 46 Ρ]ὰ5 οοτησηση 416 1 ΘΧΡΥ ϑϑίου ἀθ οοὐΐθ ρϑηβόθ ἄδῃηβ ἴα [1{{6- 

Ταῦαγθ Βτθοαῦθ. Οὗ. 16 5θο!δβίβ 46 ῬΙαίοπ, βὰν 16 Βαμιεί, Ρ. 188 Β, 
᾿Ἀφροδίσιος ὅ ὅρχος οὐχ ἐμποίνιμος, ἐπὶ τῶν δι' ἔρωτα ὀμγνυόντων πολλάκις καὶ 
ἐπιορχούντων " μέμνηται δὲ ταύτης καὶ Ἡσίοδος λέγων͵ 

ἐχ τοῦδ᾽ ὅρχον ἔϑηχεν ἀμείνονα (Ὁ) ἀνϑρώποισι 
γοσφιδίων ἔργων περὶ (1ἶτ6 πέρι) Κύπριδος: 

μή. οὐδ, λιαδικὸ ΠῚ, 857, δὰ ἐοτηθ [8ὁ: 465 Ῥαγοοηιοργαρὶ Οταροὶ θ Τιϑαΐβος οὐ 
ΒΟΒπθι ἀθυίῃ, δὲ ἶα ποίβ ἄθ8 ὀάϊέθατβ. Τίδαϊθ 8 ἀϊῤ ἀ6 τηιδπιθ: »ρογ͵εγῖα 
χιαοί απτανέιηι ] σιιρρίξοῦ ; ῬΆΌΠ]1ὰ5 ὥγσαβ, ϑοημέθηροβ, 22 (δα 10. ΟΥ6111), ἀπιαῃ- 
ἐΐβ 7μδ7εγαπάκιηι »οέπαπι ἨΟΉ πμαϑεΐ. 

8, Τῆγτο: τῶν μὲν γὰρ ἄλλων (τιαβου πη) ὅσα ποιοῦσιν ἢ φϑέγγονται, μ ἔ- 
δ (οα μεέμ ῳ) τὰ μὲν σχήμασιν ἔνι, τὰ δὲ λόγοις μιμεῖσϑαι (ΤΟυΡΠπῖθ6Γ.) 

9. «51 π6 ΓΘ η16 (Π6 6ὁ6556 46 ᾿ιβ1}61) 501 ΠΟΤᾺ ῬΔΓ 868 δοίθβ:» 6 αἰ δα ο8 
ἰθυτηθθ: «ἰαπύ 40} πὸ ἔαϊῥ δαΐγθ οῃοβθ απ μιμεῖσϑαι.» 

10. πρὸς τ᾿ [μὴ] χρῆναι (Τουγπίον.) 
11. ΠῚ π᾿εβὲ ρϑυΐ- δίγθ Ῥὰβ πόρεββαϊγθ 46 τϑιηρίδοον ἰοὶ μήτε μὰν μηδὲ: 

ΥΟΥ͂. ὙΤουτπίον, πεγοῖθοβ ογτἐίψιιοβ, τὸ 880. --- Τὐαυρατηθηξαύϊου. 46 ΟΒοσῖ- 
ΚΙοβ δῦ διββϑὶ οὔβοῦσθ αὰ6 βιὈ 116, : 



46 ΤΈΧΤΕΚ ΟΒΕΟΒ ΤΝΕΌΙΤΘ 

[ἢ ν ΄ 2 - , Α 7 

τὲ χρήσεται καὶ βλάσφημον ἀφεῖναι τολμήσει φωνὴν, ἔξω μοι 
τοῦ χοροῦ τετάχϑω (13) τῶν μίμων. [10] Τίς οὖν ἔτι λοιττὸν (18) 
ἔσται σοι πόρος διαβολῆς; εἰ γὰρ ἅπαξ ὡς ἀληϑῶς τὸ πρᾶγμα 
δεινὸν ἐπεφύχει, οὔτε τῶν μετιόντων ἐλεύϑερος ἂν τις ὥφϑη κχα- 

, Σ) (14 - 2 , 15 ν᾽ -" , » Ρ}} 

χίας καὶ (2) τῶν ἐν μουσείοις (35) καλῶς τεϑραμμένων οὐδεὶς ἂν 
τοῦτ᾽ ἀσχήσας ἐφάνη (15)" οὐχ ὁρᾷς ὅπως τῶν φύσει χαχῶν οὐκ 
Β7) 39." ΒΡ. - 3 Ν « , , 

ἔστιν οὐδὲν ἀνδρα μετελϑεῖν ἀγαϑον, ἱεροσυλίαν, ττροδοσίαν, μοε- 
χείαν, ἄλλα ϑ᾽ ὅσα ταῖς πρροσηχούσαις ἀναστέλλουσι δίχαις οἱ νόμοι; 

8. Ι. ᾿“λλὰ γὰρ μοιχείαν ἀκούσας οὐ συγχωρεῖν ἔοιχάς μοι 
τῷ λόγῳ προβαίνειν, ἑτέρας ἐντεῦϑεν εὑρων κατηγορίας λαβήν. 
[2] Ἐρεῖς γὰρ οὐδὲν, ὡς εἰχτεῖν, αὐτοῖς πιαίγνιον εἶναι πάϑους 
Ρ] “ 1 ͵ ο Ν Ν Ἀ γ1, ΙΝ ἐν 

ἀπηλλαγμένον (Π) τοιούτου, ὥστε τὸν ϑεατὴν, καὶ μάλιστα τὸν 
ἡλικίᾳ, τῶν ἡδονῶν εἰς ἀνήκεστον ἔρωτα πίπτειν, διαφϑαρέντος 

- ἣ - »" ς , 9 2 Ἵ αν , Ύ 
τοῦ λογισμοῦ τοῖς ὁρωμένοις (3). [8] -41λλ᾽. ἡνίχα μοιχείαν, ὦ 

12. Οὗ, 8 Π, 3, τοὺς ἐν ἐσχάτῃ “ρα τοῦ χοροῦ τεταγμένους. 
18. οὖν λοιπόν 68ὲ 8880 ἔγδαπθηΐ ἄδπβ ἴὰ ἀδοδάθποθ 46 ἴα ἰδῃρτιθ ρυθο- 

απ. ΥΟΥ. Ρ. 6χ. Ῥίᾶάγηηθ ἀ᾽ ΑἸθχαπάτιθ, ἀδὴβ 1ὰ Ῥαϊγοϊορίο φγδδηιο, 6 
Μίρτιο, ὑ. ΧΧΧΙΧ, 00]. 489 Α, ποῦ οὖν λοιπὸν ἢ μετὰ ποίων χτισμάτων 
τάσσεσϑαι ϑοχιμάζουσιν αὐτό, οὐ 168 δαΐγ 98 ΘΧΘΙΏΊΡ]68 81ρ1.8165 ΟΖ ΒΟορῇοΙ68, 
Θ θεῖ; Τιοαϊκοη οὐ πὸ Ἡοηιαη, απᾶ Βυσαρέϊη, ρεογίοαδβ, δὰ ταοὺ λοιπός. 

14. οὔτε --- χαὶ, τᾶν. ΟἿ, οορθπάδηῦ ΕατΊρΙα9, Τρηϊρέμίε θη Ταιαθ, 
ὅ91-2, ὙΥοἢ, Σὺ δ᾽ εἶ γὰρ, ὡς ἔοιχας, οὔτε δυσγενὴς [|᾿χαὶ τὰς Πυχήνας 
οἶσϑά γ᾽. 

16. μουσεῖα, βογίο5. α’ ἀ δ Ὀ]Π15βθυαθηΐβ ἀ᾽ δηβοὶρῃθιηθηῦ βαρόγιθαν, ἀοπὸ 16 
οὐϊὸθτο Μιιδόο α' ΑἸοααμαγίο ἀναῖῦ ἴουσηὶ 16. τηοαὸ]θ. ουθΖ 165. ἐθχύθβ ἱπαϊ- 
αυόβ δὰ Τμοβαυτυβ- ἰού, ἃ ΤἈγ 1010 μουσεῖον, οὐ Ῥαϊοδύνραίο, γῖε8. (68 
ϑορ)ιδίο8, 1, 21, 8 Ο. 516, ΟἸΘ81.), πάσης γὰρ τῆς ᾿Ιωνίας οἷον μουσείου 
πεπολισμένης ἀρτιωτάτην ἐπέχει τάξιν ἡ Σμύρνα. ΟἹ 5᾽ ΐομπο απ πὸ βοϊέ 
Ῥᾶ8 ἄχ ἰουὺ αὐρδύϊοη (68 μουσεῖα ἄδηβ 16 ἰἴντθ ἀθ . Η. Κταῦβθ, (6 ε- 
Β0ἸτοἸνἐ6 ἀν ΤΕ γδἱοϊννη, ἄθ8 ὕὐηξονγοϊίβ νᾶ ἀον Βιύϊάμης δοὶ ἄοην ΟὙἹθοϊιοη, 
 ιδίξογηα εὐναὶ Τὸ δΉΙΟΥΉ. 

10. Ὑογ. 81, ὅ, ὃ ΧΠῚ,2 οἱ 8 ΧΙ, 12. 14, οἃ 1] οδὺ απρϑίϊομ ἀθ τοργό- 
βϑῃ αίίοπϑ ἀοπηδοα ῬδῚ ἄθ5. δτηδύθατΒ αρρατίοπαηΐ ἃ 16. ῬομπΘ βοοϊόίό. 

ὃ γη. 1. Οὗ, 817,7, μῖμον... τούτων ἀπηλλαγμένον, οὐ 1ὰ ποίθ αϑότοπίθ 
ἃ 06 Ῥᾶθβᾶρθ. 

2. Οὗ, Τιδοίδμοθ, 71ηδἐὐξ. 6 ϑοῦὸ οὐέω, 6, 20, «αὐἱὰ ἀ6 ταΐτηΐβ Ἰοα 817 60 Γ- 
» ΤΡ ΘΙ τη ρῬυϑϑίθυ θη 8 ἀἸ8ο ΡΠ] δὰ, ααἱ ἀοοθηΐ δαυϊογῖα, ἄστὰ Πηρτηΐ, 
» οὐ βιτηυ]αύϊ οραἀϊαηῦ δα. γορὰ ὃ αὐἱα Ἰάνθηθθ δαὖὺ υἱρρῖποβ. δοϊδηΐ, ααστη 
58.860 οὐ Βουΐ βίπθ ραᾶουθ δὺ βρθοίδιϊ ΠΠΘηὐθυ 80 οταηῖθα8 οουπππέ ὃ» θ)ο- 
»πδὺ, αὦ γῆ. ΑθΉ., ὅ, θ4, «ταΐτηϊ 80118 ᾿ππομῃθδῦϊβ δὲ δα] θυ Ρ]δοθηῦ: 
» ὍΘΙ 1108 ΘηΪΤη ἀϊβοίξαν, ἀαθπιδἀτηοά τη 1Π|οῖύα βαπέ, δυὺ ἕδοῦα ποβοδηΐῃτ.» 
δαϊηὺ 968} ΟΒγυβοβίοτηθ, “Ἡοηιόϊ᾽ο 89 8:7 Ῥαυϊᾷ, ἴ ΙΥ, Ρ. 110 Ε, Μοπίξ,, οὐ 
δέδοικας τοῖς αὐτοῖς ὀφϑαλμοῖς τὴν κλίνην τὴν ἐπὶ τῆς ὀρχήστρας βλέπων, 
ἔνϑα τὰ μυσαρὰ τελεῖται τῆς μοιχείας ϑράματα. Οπ ἐγοῦνογα τόσ ηϊβ ΟἿ 6 Ζ 
ατγβαν, 1260 ᾿δηυίβοῖα ΜΜϑιι8, Ῥ. 18 οὺ βαΐν., ὑπ οθυῥαϊῃ πουηΌΡ6 46 ἐοχύεβ, 
ἀαϊαπῦ 465 αὐδίγθ ῬΥΘΠΊ161Β 818 0165 ἀργχὸβ 9.- (ὦ, ααἱ δἰ ὈΠ5βθηὺ αἀ6 16 ἐμὸτηθ 
ΟΥ̓ ΑΙΓΘ ἀ08. Ῥ᾽ὸθθβ αἰΐθδ ηιΐηιθβ, δἰαϊῦ 1ὰ τοργόβθηξα ίοη 6 1᾿δαυ]ξὸγθ. Βϑ'ῈΣ 
ΤΙχατη σα] 6 ἀθ οὁ68 Ρίδοθβθ, οἵ. δυβϑϑὶ Τρυῖοὶ, Οἰβοϊυϊοϊε ἀοΥ Τὐδηιβοϊι 
Ταϊογαΐι, 8, ὅ. 
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, » ’ Ἁ ’ φορὰ 2 Ν 8 

βέλτιστε, ϑεωρεῖς, τότε χαὶ δικαστήριον ὁρᾷς ἀρχικὸν (8), 
χατηγορεῖ μὲν ὃ τῆς ἑαλωχυίας ἀνὴρ, κρίνεται δὲ μετὰ τῆς ἐρω- 
“μένης [0]. 154] ὃ τὴν μοιχείαν τολμήσας, ἀπειλεῖ δὲ τιμωρίαν ἀμφο- 
τέροις ὃ δικαστής (4) ἐπεὶ δ᾽ ὅλον παιδιά τις ἐστὶ τὸ χρῆμα, τὸ πέ- 

2 - Ὕ 329. Ν , ΄ δ , ." 2 ρας αὐτοῖς εἰς ᾧδήν τινα καὶ γέλωτα λήγει (δ). [4] Πάντα γὰρ εἰς 
ἀναψυχὴν μεμηχάνηται καὶ ῥᾳστώνην, καί μοι δοχῶ τὸν Διόνυ- 
σον(θ), φιλόγελως γὰρ ὃ ϑεὸὲς, τὴν ἡμετέραν ἐλεήσαντα φύσιν --- 
ΒΩ κ 2 3 - ’ Ν ᾿ ν , 2 λ κ 

ἄλλαι γὰρ ἄλλους ἀνιῶσι φροντίδες, τὸν μὲν (ΤΠ) παίδων ἀποβολὴ, 
τὸν δὲ πένϑος γονέων, ἕτερον ϑάνατος ἀδελφῶν, ἄλλον χρηστῆς 
γυναιχὸς τελευτὴ, πολλοὺς ἔνδεια δάκνει χρημάτων, πολλοὺς ἀτι- 
μία λυπεῖ --, δοκῶ δή (δ) μοι ταῦτ᾽ ἐχεῖνον οἰχτείραντα τῶν 
ἀνϑρώπων τοῖς. εὐτραπέλοις τοιαύτην ἐμβαλεῖν ἐπιτήδευσιν, ὅτπτως 
ταύτῃ παραμυϑοῖντο τοὺς ἀϑύμως διακειμένους " ὅϑεν αὐτὸν 
ἐπήρετο μὲν ὃ ϑεράπων χατὰ τὴν τοῦ κωμικοῦ μαρτυρίαν() εἴ 
τι λέγοι «τῶν εἰωϑότων ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ ϑεώμενοι», 
ς δὲ λ Χ10 Ν » ὦ , Τὶ ΕἸ - Ὁ ,᾿ ς 
ὁ δὲ «νη (39) τὸν ΖΔ ὃ τι βούλει γεν εἴπεν" οὕτως εὐχαρις ὃ 

ϑεὸς καὶ φιλανϑρωτείᾳ προσκείμενος, ὡς ἐκ παντὸς ἐπιτρέψαι γέ- 
λωτα γίνεσϑαι τρόπου. [5] Πλὴν ἐπειδὴ σχῆμα μοιχείας ὅλον 
δοχεῖ σοι τὸ ϑέατρον εἰς αἰσχρὰν ἕλχειν ἐπιϑυμίαν, ἐχεῖνό σε 
παρατηρεῖν ἀξιῶ" οὐδεὶς, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἐν μίμων παιγνίοις 
μοιχεύσας διέλαϑεν, ὥστε προτρέπουσι ταύτῃ τὸν ϑεατὴν εὐχο- 
σμίας ἐπιμελεῖσϑαι " ἀσκεῖ (13) γὰρ τὸ σεμνὸν ἔνϑα τὸ φαῦλον 

8. ἀἄρχιχόν τε- τοῦ ἔάρχοντος. Τια, Ῥ]αρατὺ 68 βΟΌΨΘΓΠΘΌΓΒ 46 ῬΓΟΥΠΟΘΒ 8008 
Τακεϊπίθη, δέαϊθηῦ ἀόδιριιόβ ρᾶὰγ 16 υϊΐγθ 46 ἄρχοντες. Ὕογ. Ἰὰ- 6885 1 Ἱπέτο- 
ἀποίίϊοη ἀ6 ᾿ΕΊορε α᾽ Αγαΐϊοβ, ἡ. 8, οἱ 16 ποίθ 8. 

4. Οοτὴρ. 1ὰ βοὸπθ τϑίγαοδθ δὰ ὃ ὙΠ, 8.10. 
ὅ. Οὗ βαϊηῦ Ζθδη ΟἸγυβοβίοσηθ, ἩΗδνιόϊλο 85 δι" βαϊηΐ Μαΐου, 1. ΥΗ, 

Ρ- 101 4, Μοπίξ,, γέλως πολὺς, μοιχείας τολμωμένης τοσαύτης, καὶ κραυγὴ 
χαὶ κρότοι. Οὐ δέαϊξ ἀπο Ἰοὶ ἅα ΘΘΏΓΘ αὰ8 Ϊὰ ῥίδοθ πὶ σαϊθηηθηΐ. 

6. οὗ 8 ΧΠ,, ποίρ ὅ, οοποογηϑηΐ [αὶ Ἰελλὰκον, τὶ Ὧθ ποίγϑ ογαίθαγ. 

ἥ, τῷ μὲν Μί8., οὐ ἄδθ τηότηθ ϑηβαϊΐ τῷ "δὲ. 
8. δὲ Μ5. -- Νοίοζ 1 οοπδέγποίϊου ϑοχῶ μοι τὸν “Ἰιόνυσον Ῥοὺτ δοχεῖ 

μοι ὃ Διόνυσος. 
,, 9. Ασιβίορμαμπθ, ΘΟὙθηο 685, ἀδραῦ: 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. Εἴπω τι τῶν εἰωϑότων, ὦ δέσποτα, 
ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ ϑεώμενοι; 

“ΠΟΝΎΣΟΣ. Νὴ τὸν 4“ ὅ τι βούλει γε κτλ. 
10. ὁ δὲ «νὴ] οὐδὲν ἢ Μ5. 
ἘΣ, ἀρέσχει ὃ (61. ἀσκεῖται --- Ἐγαρταθῃῦ οη΄ [62 Βοϊββοπδᾶρ, ρ. 2396: 

ἄσκει τὸ σεμνὸν ἔϑος" τὸ (ριαῦλον ἁλίσχεται. ὍτιΘ ποίθ ἀνογοϊῦ ααθ Ρέαϊθοι 
ἀθ Μδοδσῖοβ ΘΒ υβοσόρμα!β, ἀ᾽οὰ οθ ἔναρταθηῦ δύ τέ, Ῥογίθ ἄσχει τὸ 
σεμνὸν, ἔϑα, δὲ ἀὰ6 ὙΠΙοΐδοι ἀγαῖδ ρσοροβό ἅθ οοστῖρϑν ἄσχει σεμνὰ ἤϑη. 
θθδπ5 165 Δἀὐάοηαα εἰ Οογτίσοπάα, Βοἰββοπδᾶθ, τουθηδηῦ ΒᾺ. 66 Ῥαββᾶρθ, αἰ: 
«Νοπ ἴρβθ πιθᾶπι Ἰθούϊοπθη ῬΓῸ οθυἐϊβδίτηα ῬΤΌΡΟπΟ. Οονραρίδ νὸχ ἔϑα 
ποι δᾶ ργοχίτηστη ἔνϑα. ϑ6α 51 ἔνϑα βου θαΐαν, σομβι τὰ ουῦ ῬΓΆΥ ΌΤΩ.» 
-- Νοία. «Ἑταρτηθηίΐα οη΄-πβ' οχοογρϑὶὺ Μαοαυίυ8 Βοβθίο ἀρυᾶ ὙἹΠοΐβο- 

΄ 
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ἁλίσκεται. [60] Τοίνυν μηδένα λαϑεῖν ἀλλοτρίαν εὐνὴν καταισχύ- 
γαντ᾽ ἄγρυπνον ὑποφαίνουσι φύλαχα σωφροσύνης τὴν Δίκην, ὡς 
ἕχαστον ἐπιβουλεύοντα γάμῳ καταφωρᾶν τὴν ϑεὸν καὶ τιαραδιδό- 
γαι τῷ τῆς ὑβρισμένης ἀνδρί. [7] "Α(λλὶ, ὡς ἔοικεν, ἑαλωκότα 
ϑεασάμενος (13) τὸν μοιχὸν ἔχ τοῦ ϑεάτρου. κατέβης οὐ περιμεί- 
γας τοῦ παιγνίου τὸ τέλος (13) ὅϑεν καὶ τοῦτο μὲν ἐξ ἀγνοίας 
ἢ καχουργίας σιγῇ παρατρέχεις, σχιαγραφίαν δὲ μοιχείας ἦϑος 
ἡγῇ διαστρέφειν (2). [8] Πύσας, οἴει, μοιχείας ἀπαγγέλλειν (5) 
ἀπαιτοῦμεν τοὺς νέους; τὴν “Ἑλένην (16) ἣν εἰλήφει πρὸς γάμου 
κοινωνίαν ὃ τοῦ δεσπότου τῶν ᾿Αχαιῶν ἀδελφὸς, τὴν Κλυταιμνή- 
στραν ἣν ἔγημε τῆς Ἑλλάδος ὁ βασιλεὺς, τὴν Πασιφάην ἣν Ἥλιος 
ἔσπειρεν, ἣν ἠγάγετο ἹΠίνως, ἣν ἐμοίχευσε ταῦρος. [9] Καὶ τί σοι 
μοιχευϑείσας ἀπαριϑμοῦμαι γυναῖχας; ... .. ες ( ἤσχυνεν 
ἀδελφὴν καὶ τὴν γλῶτταν ἀπέτεμεν ἧς ἐβιάσατο κόρης ̓  [ὁ] Οἰδί- 
ποὺς ἐπλησίασε τῇ μητρὶ χαὶ τῶν αὐτῶν (ἀδελφὸς) ἅμα (8) 
καὶ πατὴρ ἐγεγόνει. [10] ᾿“ρχίλοχον γὰρ οὐδὲ πταραβάλλειν ἔνεστιν 
ὅλως ἑτέρῳ, μηδὲν εἰς ἔννοιαν τε χαὶ λέξιν ἐσχάτης ἀκοσμίας 
ἐχλελοιπότα (13). [11] Καχεῖνα μὲν ἔργα, ταῦτα δὲ μίμησις. [19] 
Εἶεν" τοὺς Ὁμήρου δὲ μύϑους ποῦ τάξομεν, (ἐνὺ οἷς τετόλμη- 
ται μοιχεία ϑεῶν, ᾿“4ρης τὴν “Ηφαίστου μιαίνων εὐνὴν καὶ ταῖς 
ἐχείνου μηχαναῖς ἐμστεσών (30); [18] Εἶτα μειράκια μὲν ἀταγγέϊ- 
λειν (51) ἐχεῖνα παρασχευάζομεν καὶ τοσαύτην ποιούμεϑα τούτου 
σπουδὴν ὡς τὸν ἀμελοῦντα ταῖς κατὰ τὸν ποσειδῶν ἵ σωφρονί- 
ζειν τεληγαῖς (25), ἀνδράσι δὲ καὶ παιδίοις χαὶ πρεσβύταις καὶ 

Ὠυτη ὈΙαύτθα, Ὁ. 67, ἐχ τοῦ λόγου πρώτου τοῦ ὑπὲρ τῶν ἐν “ιονύσῳ (816) 
τὸν βίον εἰχονιζόντων, ἢ τοῦ ὑπὲρ τῶν μίμων.» (Βοϊββοπδᾶθ, ποὲβ 8 ἄθ ἴδ 
Ῥᾶρθ 296.) 

12. ϑεασόμενος ὑ 
18. Τι βαριὰθ ἀθ αὐἰὐίου 588 ρίδοθ δναπὺ ἰὰ ἥπ ἀὰ βρθοίδοὶθ γϑιηοπῦίθ, 

ΘΟματη6. Οἢ. γοϊύ, ἃ 1’ δη αὐτό. 
14. ἡ γὴ διααστρέφειν (816) Νί8. --- Οἵ, 8 ΥΠ,, 8, εἰ τὴν ϑέαν ἦϑος ᾧετο 

διαφϑείρειν. 
1ὅ. Οὗ, 18, μειράκια μὲν ἀπαγγέλλειν ἐχεῖνγα παρασχευάζομεν: 160, ἀπαγγε- 

λία δὲ μέτρον ἔχουσα χαὶ ῥυϑμὸν βεβαίαν ἐντίϑησι μνήμην: 8 Χ, 18, τοὺς 
παῖδας οἱ φύσαντες.. . ϑράματα χωμιχὰ παρασχευάζουσιν ἀπαγγέλλειν: ΕΧΥ͂, 8, 
ἡδὺ δὲ τῆς σχηγνῆς ἐξιόντας ἀπαγγέλλειν τοὺς ἑωρακότας τοῖς οὐ ̓ τεϑεαμένοις. 

16. Ῥουΐ-δίτο τὴν Ἑλένης, οὐ ρῥὶὰβ Ὀὰ8 τὴν Κλυταιμνγήστρας, τὴν Πασιφάης. 
17. ΠΠ ἀοἵῦ ἔδ]]οΟἱνῦ ΒΌΡΡΙδΘν αυθ]αὰθ ΟΠΟ86. ΘοΙήτηθ « Τηρεὺς τῆς αὑτοῦ 

γυναικὸς» οὰ «-Τῆς ἰδίας συνοίχου ΤηρεὺςΣ». 
18. χαὶ τῶν αὐτῶν ἅσμα (66. ἀθγπΐθι τηοῦ ἃ ὁὐό Ὀ1846) ||] ἅμεα, οἱ, ἃ 1ὰ ΤηΔΓρῸ, 

αὐτοῦ τέχνων (16 ὑουαὺ ἀ6 Ῥγθιηϊὸγθ τηϑίη, ἃ ὁ6. 4} 561} 16) ΝΜ. 
19. ἐλλελοιπότα ὃ 
20. ἐχπεσὼών Ν8.: ἐμπεσών ὙΥ6 1]. 
21. Οὗ οἱ ἀθββα8, 8, οὐ 1ὰ ποίθ 1. 
22. Τήγτθ: ὡς τὸν ἀμελοῦντα (χἀληϑινωτάϑγταις, ναὶ μὰ τὸν Ποσειδῶ, 

σωφρογίζειν πληγαῖς ὃ [Τουτηΐοι.) 
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νέοις μίμους ϑεωμένοις (38) μεμψόμεϑα; [14] Καὶ μὴν ἡ τοῖς 
τοιούτοις συγγράμμασιν ὁμιλοῦσα νεότης αὐτὸ τῆς ἡλικίας ἐστὶ 
τὸ σφαλερώτατον καὶ μάλιστα πρὸς ἐπιϑυμίαν εὐάγωγον " ἀλλ᾽ 
ἴσμεν ὅτι παίγνια ταῦτα. [15] ᾽..Χ,1λλ᾽ ἀχοῆς ὀφϑαλμοὲ δρῶσί τι 
τελέον (33); [16] ᾿4λλὰ τὰ μὲν ϑεωρήσαντες μόνον ἀπέρχονται καί 
τις μικρὸν (35) ὕστερον γίνεται λήϑη "ἀπαγγελία (38) δὲ μέτρον 
ἔχουσα καὶ ῥυϑμὸν βεβαίαν ἐντίϑησι μνήμην. [17] Οὔκουν ἀνάγκη 
πᾶσαν διαγράψαι ποιητικὴν, εἰ τοῖς τῶν ἐντυγχανόντων λυμαίνε- 
ται τρόποις; [18] .4“3λλὰ μὴ ῥᾳδίως οὕτως ἐξολισϑαίνειν ἡγοῦ 
σώφρονα φύσιν, ὡς ὑπὸ μίμων ἢ δραμάτων ἢ μύϑων ἐπὶ πορ- 
νείαν αὐτομολεῖν. [19] Σάτυρον δὴ (31), οἶμαι, τὸν χωμιχὸν ἀχού- 
εἰς ὑποχριτὴν, τοὺς δὲ κωμικοὺς ὑποχριτὰς (38) οὐχ ἂν ἁμάρτοις 
μίμους καλῶν ᾿Αττιχούς. [20] Ἐπεὶ οὖν (29) εἷλεν Ὄλυνϑον Φί- 
λιχίττος, ἑορτὴν ἦγεν Ὀλύμπια, καὶ πάντας μὲν τοὺς τεχνίτας 
εἱστία, στεφάνοις δὲ τοὺς νενιχηχότας ἐτίμα. [21] Ἧχεν οὗτος ὃ 
Σάτυρος, καὶ ἣν τῶν ἑστιωμένων, εἰ δὲ τῶν νενικηχότων, οὐ 
τοῦτό μὲ 4Φημοσϑένης ἐδίδαξε (89), [22] φιλίσττου δὲ (81) πυϑο- 
μένου τί δὴ, τῶν ἄλλων αἰτούντων ὅ τι [{0]. 155] βούλοιϑ᾽ ἕκασ- 
τος, μόνος οὐδὲν ἐπαγγέλλεται, « οὐ μικροψυχίαν, ἔφη, σοῦ τινα 
χαταγνούς -- ἡ γάρ σοι τῶν δωρεῶν πολυτέλεια πρέπουσά ἐστι 
βασιλεῖ(383) χαὶ Ὀλυμπίων ἀγῶνι --- - δέδοικα μέντοι μὴ διαμάρτω.» 
[28] Ἠρέϑισε ταῦτ᾽ εἰπὼν τὴν ἐχείνου φιλοτιμίαν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ 
ἀπώχνησεν, ὅτου ἂν αἰτήση τυχεῖν, ὑποσχέσϑαι διδόναι " ὁ δὲ 
δωρεὰν ἤτησε ζημίαν αὑτῷ προξενοῦσαν. [234] Τῆς γὰρ ᾿4πολλο- 
φάνους φιλίας οὐδὲ τεϑνεῶτος ἐπελανθϑάνετο, τὰς ἐχείνου δὲ 
ϑυγατέρας -- χαὶ γὰρ ἔτυχε ταύτας αἰχμαλώτους Φίλιτεπτος ἔχων --- 

29, ϑεωμέγους ΜΝ. 
24. ΑΙ ὕ1ὰ τῆᾶγρθ, σημείωσαι. --- ΟΥ. Ἡδτγοοίο, 1, 8, ὦτα γὰρ τυγχάνει ἀν- 

ϑρώποισι ἐόντα ἀπιστότερα ὀφϑαλμῶν: οἷ Ηογαοο, ᾿Αγὲ ῬΡοῤέΐψιιο, 180-181, 
« δϑερηῖιιβ ἐγγίξαηξ ανΐηιοβ ἀθηνῖβϑα Ῥ6Ὶ αὐτῆι [ σαηι χα βιρηέ οομἶ8 ΜῊΝ 
ν7οοία βαοϊένιιδ οἱ φιίαε [ἢ ἦρ86 εἰδὲ ἐγααϊε ϑρεδίαίογ. » 
96. χαί τι σμιχρὸν 8. -- Ῥοαυΐ-δέτα ἔααί-"] ὀογίτο χαῦϑις μιχρὸν. 
26. Οὗ οἰ ἄδδβαβ, 8, οὐ ἴὰ ποΐβ 1. 

τ΄ 21. δὲ Μ5., 
28. ὑποχριτὰς] ποιητὰς Νί8. 
29. Οὗ, Ῥόπηοβίπομπθ, Αηιδαβϑαᾶο, 88 192 οὐ βαΐν., Ρ. 401-402, ἐπειδὴ γὰρ 

εἷλεν Ὄλυνθον Φίλιππος, Ὀλύμπι' ἐποίει χτλ. 
80. Ἐπ᾿ οἴει, Ἰόπηοβιμβὸπο αἱῥ Βθα]θτηθηΐ, ἐ. 6.. ἑστιῶν δ᾽ αὐτοὺς (ς.-ἃ-ἃ. 

πάντας τοὺς τεχνίτας) χαὶ στεφαγνῶν τοὺς νεγιχηχότας ἤρετο Σάτυρον τουτονὶ, 
τὸν χκωμιχὸν ὑποχριτήν χτλ. 

81. δὴ Μ. (δὴ Ῥγονϊθπί 46 τέ δὴ, οἱ -αργὸβ). 

82. ἡ γάρ σοι τῶν ὃ. π. π. ἐ. βὰδε Μ9. Βαυᾶγαϊἐ-1] ἡ γάρ σου τῶν δωρεῶν 
πολυτέλεια πρέπουσά ἐστι βασιλεῖ ὃ ΤΠ εδὲ νταὶ απ 16 ἴδαύθ πθ 86 ΘοηΡΓΘῃ- 
γαῖ στιὸγο αἰηδὶ. ΠῸ βογαὶύ Ῥϑαύτ-δὲγθ Ρἴὰβ. Βα 5αϊδαπὺ α᾽ δοῦσα σοὶ γὰρ ἡ 
τῶν ὅ. π. π. ἐ., βασιλεῦ, χαὶ Ὀλυμπέων ἀγῶνι. 

1 
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ἠξίου λαβεῖν, ἐπιαγγειλάμενος, εἰ λάβοι, προῖχα προσϑεὶς ἐχδι- 
δόναι " ἤδη γὰρ ἀνδρὸς ἦσαν ὡραῖαι. [25] ᾿Εχρότησε μὲν τὸ συμ- 
πόσιον ἅπαν " ἐπλήρωσε δὲ τὴν ὑπόσχεσιν Φίλιτετιος, συναλγήσας 
μὲν ταῖς χόραις, ϑαυμάσας δὲ Σάτυρον, ἐπαρϑεὶς δὲ τῷ κρότῳ. 
[26] Οὕτως ἔνι κωμικὸν (88) εἶναι τὴν τέχνην, ἐγκρατῆ δὲ τὴν γνῴ- 
μην. [217] .4λλὰ γὰρ Σάτυρος ὃ τῆς κωμῳδίας οὗτος ὑποχριτὴς τῶν 
Σοφοχλέους ἀνέμνησέ μὲ σατύρων, οὃς ἐχεῖνος εἰσήγαγεν οὕτω 
πρὸς ἀσέλγειαν μεμηνότας, ὥσϑ᾽ ὃ γ᾽ ᾿Αριστείδης, οὃς (83) λοιδορεῖ 
φιλοσόφους καὶ τιλείστῃ φησὶν ἀκολασίᾳ συζῆν, τοῖς Σοφοχλέους 
ἀπειχάζει, σατύροις (30). [28] ..4λλ: ὅμως οὐδεὶς ἠτιάσατο Σοφο- 
χλέα τοὺς ϑεατὰς ἀχρατεῖς καταστῆσαι. 

, 3 - “- 

8 ΥΠΙ. Ὡς τοίνυν οὐ μόνον ἀβλαβὴς τοῖς ϑεωμένοις ἡ τῶν 
, ᾿] ᾿ Ὕ , Ἴ 3 γον ΄ ς ΄ Ρ , 

μίμων ἐστὶν ἐπιτηδευσις, ἀλλ᾽ οὐδὲ βλάβης ὑττόνοιαν ἔχει παρὰ 
» Ψ - »" , 

τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἡ τιεῖρά σοι λέγει. [2] Παννυχίζει μὲν γὰρ τεολ- 
λάκις ἡ πόλις " ἀνέῳχται δὲ, παρόντων ἀνδρῶν, γυναιξὶ καὶ “ταρ- 

Ν ΕἸ ΄ - 2. 

ϑένοις (Ὦὺ τὸ ϑέατρον (3), οὐ μόνον ταῖς εἰς ὄχλον τελούσαις, 
ἀλλὰ καὶ ταῖς ἐν μέσῳ τεταγμέναις τῆς τύχης, καὶ ναὶ μὰ Δία(8) 

88. χωμικὸν {μὲν εἶναιν 
84. οὐς] οὐ Μ5. 
8ὅ. «Ἑλένης γάμος (ΖΣατυρικός). Ανἰϑυϊ4θ5, γο0]. ΠΡ. 807 (ουΐαβ γουθα 

γϑρϑῦννι Ῥῃούϊα5. Β10]., Ρ. 488, 6), αὐτὴν μὲν γὰρ ἐὰν ἴδωσι τὴν Ἑλένην, 
Ἑλένην λέγω; ϑεράπαιναν μὲν οὖν ὁποίαν ἐποίησε ένανδρος τὴν Φρυγίαν, 
τῷ ὄντι παιδιὰν ἀποφαίνουσι τοὺς σατύρους τοῦ Σοφοχλέους. ϑαίντι ἱρίθαΣ 
Βα}05 ἀγδιηδίϊβ, αὖ τηοηθὺ Νααοκίαβ, ααὰτη Ηδ]θπδτη ΘΟηϑροχουαμπΐ, ἰατρὶ 
ἸΙἀἴπ ᾿πῆατητηδηΐαν.» (6. Ὀίπαοτγί, οοέ. 8οθηῖθ. σύασο,, οϑα. Υ, “ΖΣοφοχλ. 
ἀποσπάσμ., ». 180.) 

8 ὙΠ.] 1. δ} 14 ρῬγόβθῃοθ 465 θμθϑ ἢ]165 οὖ (168 ἔδιησηθβ ἃ 068 τοργό- 
βοηὐα ίοηϑ, οἵ, Του] θη, 126 ϑρθοξαοι8, ὃ 21, δα 10. ΚΙαβδιιδηῃ (1877), «τ 
»ὲ χιιῖὶ δας υἱγσίγυϊδ αὖ ογιρΐ 8ρι) 60 Ὁθγῦο αἰ0γ68. ἐμιοίι", ἔρ86. ϑαῃὰν ἵη ἐΐιθα- 
»ύγηι αὐ ἐϊα8 ὑο668 σοϑεϊοιαἰοηόδηιο ἀοαμοαξ» οἷο.: οὐ Τιδοίαποθ οὐδ 818 
16. ποθ 2 ἄὰ 8 ΥἹ. θ6 τηδηηθ Ρ]αἴδγαιο, Τγοδίδηιθβ δῳηιροϑβίαηιο8, ΥἹ], 4, 4, 
Ῥ. 712 Εἰ, (1] νἱθηῦ 46 αἴνρθ αὐ η αἰνίβαϊθ 168 ταΐτηθ8 θη ὑποϑέσεις δὲ δὴ 
παίγγια: ΝΟΥ. οἰ-ἀθββοιβ ὃ ΥΠΙ, ποίβ 11), τὰ δὲ παίγνια, πολλῆς γέμοντα 
βωμολοχίας καὶ σπερμολογίας, οὐδὲ τοῖς τὰ ὑποδήματα χομίζουσι παιδαρίοις 
-- ἅ γε δὴ (τὸ ἂν δὰ Ἰίθα ἃ6 δὴ) δεσποτῶν ἢ σωφρονούντων --- ϑεάσασϑαι 
προσήκει" οἱ δὲ πολλοὶ καὶ γυναιχῶν συγχαταχειμένων χαὶ πεάδων ἀνήβων 
ἐπιδείχγυνται μιμήματα πραγμάτων χαὶ λόγων ἃ πάσης μέϑης ταραχωδέστε- 
οον τὰς ψυχὰς διατίϑησιν. 

2, Βϑιμδγαιθ αὰ8 668 τοργόβοηἑα οι ἀναϊθηΐ ᾿ἰθὰ ἀργὸβ 18. Θοῦομον ἀὰ 
501611. Οἵ, 8 ΧΠῚ, 2, τὴν ἔναγχος ϑέαν... ἐν πανηγύρει δημοτελεῖ νύχτωρ 
ἀχϑεῖσαν. τι ρῬοῦυγγα ΘΟΙΠΡΆΓΟΡ, ἀδπη85 1" Ποσο ἄο ΜῈαγοΐοη, 1, Ὁ. 100 οὐ βαΐν., 
Βοϊββοιδᾶθ, 14 ἀθβουίρύϊοπ αΐππ ἔδίθ οὰ 11 ϑϑὺ απθβϑύϊοπ 4 θα}8 46 πυῖΐ 
ἄν60 “Π]Πυτηϊπδύΐομπβ, ΟἿ, Ἡδγοᾶίοη, Υ͂, θ, θ, πανηγύρεις τε παντοδαπὰς σῦνε- 
χρότει, ἱπποδρόμους τε χατασχευάσας καὶ ϑέατρα διά τε ἡνιοχείας καὶ πάντων 
ϑεαμάτων χαὶ ἀκουσμάτων πλείστων εὐωχούμεγνον τὸν δῆμον χαὶ παννυχέ- 
ζοντα εὐφραίνειν ᾧετο. 

8. Οὗ, 8 ΧΙ, 7, ποίθ ὅ. 



ἈΡΟΠΟΘΙΕΙ ΕΒ ΜΙΜῈΞ δῚ1 

- 3 ῃ 4 Ν ΄ , Ν “" ὡ ΒΩ 
πολλαῖς εὐγενείας (5) τε καὶ πλούτου φερούῦσαις τὰ πρῶτα κοῦτε 

᾿ ᾿ ΒΩ ᾿ Φις ᾿ , ΄ . Ε] ὮΝ 

χόρην πατὴρ οὔτε σύνοιχον ἀνὴρ ἀποτρέπει. [8] Τίς δ᾽ οὐχ ἂν 
ΕῚ , 

διεκώλυεν, εἰ τὴν ϑέαν ἦϑος ᾧετο διαφϑείρειν (Ὁ); [4] Εἰ δὲ 
μέμφῃ τοὺς ἄνδρας ὅσοι τεροϊέναι χαὶ ϑεωρεῖν ταῖς αὑτῶν ἐνδιδόασι 
γυναιξὶν, ὑπτολαμβάνων, εἰ τὴν οἰκίαν αὐταῖς δεσμωτήριον χατα- 

γ» ΝΣ 
στήσεις, μεγίστην εἶναι φρουρὰν σωφροσύνης, τραγικὴν ἄχουε ῥῆσιν 
ἐναντία σοι λέγουσαν (8) " 

2 ΒΩ 

τὸ μὲν μέγιστον οὑποτ᾽ ἄνδρα χρὴ σοφὸν 
2» - 

λίαν φυλάσσειν ἄλοχον ἐν μυχοῖς δόμων" 
ἐρᾷ γὰρ ὄψις τῆς ϑύραϑεν ἡδονῆς, 
, Ὁ Ὁ). ͵ ΥΥ , ἡ 7 γ 
ἐρᾷ δ᾽ ἀχούειν ὧν φυλάττεται κλύειν ([), 
ἐν δ' ἀφϑόνοισι τοῖσδ᾽ ἀναστρωφωμένη (8) 
βλέπουσά τ᾽ εἰς πᾶν (9) χαὶ παροῦσα (9) πανταχοῦ, 

ν 2 ΕῚ , Ὑγ » , - 
τὴν οψιν ἐμτιλησασ᾽ ἀττήλλαχται χακῶν. 

᾽ ζ. [5] ᾿κούεις ἀνδρὸς μισογύνου καὶ σώφρονος οἷα τοὺς γήμαντας 
γουϑετεῖ. [6] ᾿.Ζ2λλὰ μὴν (Π) αὐτῶν ἂν ἴδοις τῶν μίμων τινὰς 
ἐλευϑέρως οὕτω διαχειμένους ὥστε, τῶν ἀστειοτέρων ἐς τὰς οἰχίας 
πυχνῶς εἰσιόντες ἐπὶ παῖδας καὶ γυναῖχας χαὶ τὰ τιμιώτατα, 

2 - 3 

οὐδὲν ἄτοπον οὐδαμοῦ πράξαντες ὥφϑησαν. [7] Ὅπερ οὖν 
- -“ - - ΒΙ 

ἀσχῶν τις ἐπιμελῶς οὐ βλάπτεται τὴν ψυχὴν, τοῦτο πῶς ἂν 
, - ΕΥ̓ , 2 - Ν᾿ 2 

τις βλάπτοιτο ϑεωρῶν; [8] Οἴμαι τοίνυν χαχεῖνο πρὸς οὐ 
μιχρὰν τείνειν μίμων συνηγορίαν, ὅτι γυναῖχας οἱ σπιλείους ἄγον- 
ται χαὶ παιδοτιοιοῦνται χατὰ τοὺς νόμους, κοῦχ ἀνέγχλητον οὐ- 
δενὲ μίμου γυναῖχα μοιχεύειν, κἂν ἁλῷ τις τοῦτο πεποιηχὼς, {δώ- 

, 2 ») ἢ - φιὶ ας, - 2 - ς 

σει δίχην οὐχὶ ἐλάττω τῆς ἐπὶ τοῖς ἄλλοις μοιχοῖς ὡρισμένης, 
δὲ λέ ὺς δικά λαχό . «ἄνδρες ὃ ὶ, οὗτός οὐδὲ λέξει πρὸς τοὺς δικάζειν ἰαχόντας ᾿ «ἄνδρες δικασταὶ, οὗτός 

μὲ ταῦτα τιράττειν ἐδίδαξεν" οὗτος τὴν ἰδίαν ἐπαίδευσε σύνοικον 
" " " Ύ , 2 [ 3 ΄ 

μηδὲν οἴεσϑαι χαλετὸν εἶναι μοιχείαν.» [9] Οὐχ οὕτως ἀπολογη- 
- Ψ 2 

σεται λέγοντος γὰρ ἀκούσεται τοῦ χατηγόρου " «᾿νϑρωπε, οὐδὲ 
τὸν ἐπὶ σχηνῆς τὴν δοχοῦσαν μοιχεύοντά μου γυναῖχα περιορῶ, 

3 

.,4. εὐγενείαις Νί5. --- Πδηβ 16 ῬΏγαβΘ βαϊγαπίθ, διεχώλυσεν Μίϑ. 
δ. Οὗ 8 ΥἹ, 7, σχιαγραφίαν δὲ μοιχείας ἦϑος ἡγῇ διαστρέφειν. 
6. 1,68 νϑὺβ αυἱ βοῃύ οἱδέβ ἰοὶ ρδν 1 ογαύθιν 86 ᾿ἰβθηὺ -- ἃ 16 τέβουνθ ἀὰ 

απδίγιδτηθ --- οπθΖ βίοθέθ, ΕἹογίϊδοο, Τ ΧΧΙΥ͂, 27 (275, 6α10. Μοίποκθ), οὰ 
115 ἕοπξ ραγίϊθ απ τηογόθαὰ 46 ἀϊχ- αϊύ νοὺβ αὐἰγιθαόβ ἃ Μόπαπαγο. (Υου., 
ἃ 66 57οὐ, 1} πιγοαπούϊοι. ααἱ ργόοδαθ οὁ6 ἀἰβοοῦγβ, Ῥαρθ8 86 οὐ 87.) 

εν! 

7. (8. νϑὺβ᾽ πϑδὺύ ρὰ8 ἀοπηό ρδᾶν 168 τηδηυβου 8 46 Βίοθέόθ. ---ὀ χλυάν ΝΜ. 
οω 

8. ἀναστρεφομένη Μ8.: ἀναστρωφωμένη (ἀναστρεφομένη Α. Β. ἀναστροφω- 
μένη Ἴοβ5β. Ττῖπο.) ϑέοθόε. 

9. εἷς ἅπαν Μϑ8.: εἰς πᾶν ϑιίοθόο. 
10. παϑοῦσα Μ8.: παροῦσα ϑιοβόθ. 
11. μὴν] μὲν Μ8. --- ΤήρτιΘ βαΐν., ρϑαυϊ-δίγθ ἔαα- 1] ΘΟΥΤΊΡΘΓ ἐλευϑερίως. 



52 ἕ ΤΈΧΤΕΒ ΟΒΕΟΒ ΝΗ ΘΙΤΒ 

ἀγαναχτῶ δὲ χαὶ δεινά φημι τιεπτονϑέναι καὶ “χάλει τταϊδα᾽ καὶ 
“μάχαιράν τις φερέτω". [10] Πρόσεισιν οἰχέτης ἔχων τὸ προσταχ- 
ϑέν (13) εἶτα βουλήν τινα δοὺς ἐ ῦ χαὶ δεινὸν ἡγησά ή ς ἐμαυτῷ χαὶ δεινὸν ἡγησάμενος 

3 Ε - 2 ,, 

αὐτοχειρίᾳ τὴν τιμωρίαν λαβεῖν, ἀμφοτέρους εἰς δικαστήριον 

ἄγω (13).» 
8 ΥὯ. Πόϑεν οὖν τὸ πρᾶγμα χαχῶς δίχαιον λέγειν; ὡς, εἶ 

πρὸς εὐκοσμίαν ἐπίβουλον ἦν, οὐ πάροδον εἶχεν ἐν “ακεδαίμονι(1) 
-- φασὶ δὲ () τοὺς ἄνδρας μηδὲν ἄσχημον πιράττειν ἐτειιμελεῖσϑαι 
χαὶ τρόττων χοσμιότητι καλλωπίζεσϑαι μᾶλλον ἢ) τῇ περὶ τοὺς 
ἀγῶνας ἀνδρίᾳ πὶ οὐ πόλει βασιλευούσῃ (5) περισπούδαστον ἦν. 
[2] ἜἘχείνη γὰρ ὅσους τῶν μίμων αὐτῇ διαπρέπειν ἡ ἡ φήμη κηρύτ- 
τει, χἂν πόρρω σίου τύχωσιν ὄντες, πρὸς ἑαυτὴν ἐφέλχεται χαὶ 
καλεῖ καὶ δεῖγμα σαφὲς ἡ τῶν ἀδελφῶν ξυνωρὶς (4) [0]. 156] σπτα- 
τρίδα καὶ τροφὸν κτησαμένων τὴν πόλιν (δ), οὐ πάλαι πέρας 
τοῦ βίου λαχόντων. [8] Καὶ σεμνύνεται μὲν ἡ πέμψασα πόλις, 

12. Ῥότηοβύμδῃθ, «ἀπηιδαδβαάο, ὃ 197, Ῥ. 402, ἃ Ιὰ "τὴν ὕβριν τὸ πρᾶγμ᾽ 
ἔφασαν οὑτοσὶ καὶ ὁ Φρύνων καὶ οὐκ ἀγεχτὸν εἶναι ....,) χαὶ «χάλει παῖδα» 
χαὶ «ἱμᾶντά τις φερέτω». Ἧχεν οἰκέτης ἔχων δυτῆρα. 

18. 1,65 ἀδηοῦτηθηίβ ὑγαρίαθθ πη’ δὐαϊθηῦ ρὰ8 ἀθ τηἶβαὸ ἀδη8 ὁ6 φῬΠΥΘ 46 
Ῥίδοοθϑ. Οὗ 8 ΥἹ, 8, οὐ 1ὰ ποίθ ὅ. 

8 ὙΠΙ|1 1. Αὐμόηθο, Βαρηιοί ἀε8 ϑορϊδίοβ, ΧΙΥ͂, Ῥ. 621 Ὁ -Ε, παρὰ δὲ 
«Μαχεδαιμογίοις κωμιχῆς παιδιᾶς ἦν τις τρόπος παλαιὸς, ὥς φησι Σωσίβιος, 
οὐκ ἄγαν σπουϑαῖος, ἅτε δὴ κἀν τούτοις τὸ λιτὸν τῆς Σπάρτης μεταδιωχούσης. 
Ἐμιμεῖτο, γάρ τις ἐν εὐτελεῖ τῇ (ἴτθ τῷ οὐ τινι) λέξει χλέπτοντάς τινας 
ὀπώραν, ἢ ξενικὸν Ἰατρὸν χελι, ᾿Ἐχαλοῦντο δ᾽ οἱ μετιόγτες τὴν τοιαύτην 
παιδιὰν παρὰ τοῖς Λάκωσι δικηλισταὶ ὡς ἄν τις σχευοποιοὺς εἴπῃ καὶ 

μιεμητάς. 
2. δὲ] οοττῖρθς γὰρ. 
8. Ῥὰν 165 τηούβ πόλει βασιλευούσῃ Ἰ'ογαίθυν νϑαὺ 88η8 ἀοαΐθ ἀόβίριμον 

Οοπδύδη ηορ!θ. ὕπ βὐαύουθ αΥ ἂἀθ Οπουβομὸβο Ταυσίαθθ, ἔγαρρό δὴ 18 π 
75 6 ποίγϑ ὃγθ, οὖ ρυθ]ϊό, Ῥοὺν ἰὼ Ῥγθιηϊὸγο ἴοΐβ θχδοίθσηθπέ, δᾶ" Α. ἀθ 
54 ]Ποὺ ἄδηβ 1ὰ Ζ οὐ δον [Ὁ ἸΝιηιϊδηναΐξίϊ, ὦ. ΤΥ, 89 1ἴγ., Ῥ. 278 50.) Ρογίο, 
δὰ Ἰίθὰ ἀ6 1’ ὁριπὸΐο ΕΚ ΕΥΘΕΡΖΟ (88 τἀρρογίδπὲ ἃ 1ὰ ν1116) ααοπ ἔροὰγ 
ΟΥ̓ ΔΙ ΓΘταθηῦ 8111 168 Το πηδῖθθ 4 ΟἸΘυΒΟηθ86, ἰὰ Ἰόρϑπᾶθ, ὑπίατθ υβαυ᾽ ὰ 
66 7γουν, ΒΑΟΘΙΖΕ(Υ)ΟΥΟΘΗΟ: ΕἸΘΥ(ΟῚ ῬΘ (668 ἀδθυῃηῖθνβ τηοίβ, ἔτους ροϑ', 
βισηϊποηὺ 1᾿δηπόθ 109 ἀθ ᾿᾿ὸγ8 ῬΤΌΡΥΘ ἃ οοὐΐθ υ1}]6), ἃ ῬΥΌΡοΒ ἀθ Ἰαᾳα6}16 
6 ϑδ!1οὐ ἔαϊὺ Τ᾿ ορβουναύϊοη βαϊναπίθ: «ἘΠπ δία θοίπατηθ βασιλεύουσα ἰδὲ 
» ΠΒΟΝ 8116 1, τγὰϑ ἴθ νη ΕΔΟΠΤΗΒΉΠΘΙ ΟΥ̓ ἤσΘ αι Κοππΐθ, που μοσέ,» Οἱ, 
1,. Ῥιπάον δὰ Τ)|οβαιγ5- Πιαοὐ, ὁ. Π|, οο]. 1609: «Ἢ βασιλεύουσα πόλις, ἃ6 
»οτηα Αἴμθη., 8, . 98 ο, 8Ρ Βομνγοί ρει. ἱπαϊοαύαβ, ΜΆ]8188, Ρ. 264, 4, 
» ἰδοτηαπθ ἀθ Οροῖδ Ῥ. 828, 8; 868,11. ΕΠ ογηΐθθο πόλιες 1,60 Ὀΐδο., Ρ. 110, 90.» 
Ηδβ6, Νοίας ἐπ 1 θοΉ. Τῖαο., ΒῸΓ Ὁ. 1δὅ, 8: «τῆς βασιλευούσης ἐπισχοπῆς, ἴπ 
ΘΟΠΟΙΠΟ ρΘΠΘΙΑ] σνππ. Υ͂. 1466. Ὠ.] Οοτυεῖρο οΧχ ῬΒΟΥΙΙ ορὶβίο!β ὅ. Α. τῆς 
βασιλευούσης ἐπίσκοπος, Θρβϑοοριι8 γεσίηαο εὐ δίνην, ᾿οο οϑὺ Οομπβίθπ  ΠΟΡΟΪΘΟΒβ.» 

4, Οἵ. Τἶϊοσο ἀ᾽ Αγαϊῖοβ, 8 1, 2, οἱ 1ὰ ποίβ. --- Νουα πΘ Βδύοτβ 416]8 βοηὺ 
1605 ἄθὰχ δούθυνβ ὧ(θ ααἱ 1] οϑὺ αποϑύϊοι ἰοὶ. 

ὅ. τὴν πόλιν, ο᾽ Θϑὐ-ἃ-αἰγθ ῬγοθθὈ]θιιθηὺ ααζα, οὰ 16 ἀἰβοουνθ ἀοὶν ἀὐοὶν 
διό ρῬγοποποό. ᾿ 



ΑΡΟΙΠΟΟΘΙΕ ΡῈ5 ΜΙΜῈΒ ὅ8ϑ 

ἥδεται δ᾽ ἡ τυχοῦσα τοῦ δώρου, ἡ μὲν ὡς οὐ βραχύ τι χερδάνασα, 
ἡ δ᾽ ὡς οὐ μικρόν τι δωρησαμένη. [4] Εἰκότως " οὐδὲ βασιλεὺς 
γὰρ ἀποδοκιμάζει τὴν ϑέαν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ χειμῶνος ἀχμὴν, 
ἐν ἣ Ῥωμαῖοι τὴν πάτριον ἄγουσιν ἑορτὴν, ἐνιαυτοῦ τοῦ μὲν 
πεπαυμένου, τοῦ δ᾽ ἀρχομένου (5), ἡνίχα νόμος αὐτῷ τοῖς ἐν τέ- 
λει συνεστιᾶσϑαι (1), ἡδίω τὴν εὐωχίαν ἡγεῖται ϑεάματι γίνεσϑαι (δ) 
μίμων. [5] Τοιγαροῦν τελεῖται μὲν ἐν βασιλείοις, πάρεστι δὲ τὸ 
βασιλιχὸν ἅπαν συνέδριον, π᾽᾿ροχαϑημένου τοῦ τὰ σχῆτιτρα λαχόν- 
τος (9) οὐ μίαν δὲ μόνον ἢ) δευτέραν ἢ τρίτην ἑωρακότες ἡμέραν 
ἐμσείτελανται, κἂν διτιλασιάσης τὸν ἀριϑμὸν, ἄλλης ἔτι μιᾶς τεροσ- 
δεήσει. [0] Μισϑὸν δὲ τῆς ϑυμηδίας αὐτοῖς βασιλεὺς νέμει φιλο- 
τιμίας ἐχείνῳ τερεπτούσας (39). [7] Καίτοι Φιλίππου, φησὶ, κατη- 
γόρησε 4Δημοσϑένης ὅτι μίμους γελοίων ἀγαπᾷ καὶ περὲ αὑτὸν 
ἔχει(:3). [8] ᾿Επειδὴ παρὰ(3) τὰ σπουδαῖα (3) τοῖς γελοίοις ἐχρῆ- 

6. Οὗ, Οανψϑεβέο, ΧΙΥ͂, 162, τοῦ μὲν φϑίνοντος μηνὸς, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο. 
7. ΟΠουίκιῖοβ ἔαϊδ δ] υβίου ἃ 1ὰ ἔδίθ 65 Βγμηιναΐία, ἀοπὺ 1ὰ Οἠγοηίηιο 

ραβοαῖε (Ρ. 2311 - 218, ἐξα. 1.. Θιπάον) αϊῦ τουποπύου 1 Ἰπβυϊθαίίοι ἃ Βοτηα]α5. 
Οὗ, Ον]άο, 1 αβέε8, 168-164: 

Βτνύχηδ πουΐ ργΐηνα οϑὲ υδέογίβηιθ πουϊδδίηια 80ἴϊ8: 
Ῥγίηοὶρίνηι δαρίιέ ῬΠοοῦιι8 δὲ ἀπηῖι8 ἑάἄθηι. 

ΘΓ 165 αἰνον ἰββοιηθηΐβ, βοανθηύ Δοσοτηραρτιέβ ἀθ βοδπᾶδ]θ, ἀοηπόβ δ" [65 
ΘΙΏΡΟΓΘΒ α Ογθπς ἃ Ῥγοροβ Ὧθ οϑίίβ ἔδίβ, οἵ. Οὐμο]8 ἀα ᾿᾽Ἂπ 106 αἱ 
Οοποϊωηι ΤγμΠαγινηι, σαυτοῦ 62 (Ηγαουΐη, Αοέα οοποῖΐϊ., ἐ. 1Π|, 00]. 1684): 
Επίθπηθ 16 ἀΐδονα ([Χ5 51ὸ016) ἄδῃβ 1ὰ Ῥαΐγοϊοσίο αγδοηιιο- Γιαὐηο ἃ Μίρτιθ, 
ἐ. ΟἉ, 601. 1169 Β: Τπέορμαπθ οομέϊπαό, ρρ. 456 οὐ βαϊναπίθ. 1.8 τηϑηπβοῦι 
Ν-ΙΟῚ 46 1ὰ Βιδιίοίεοα Ναοϊοπαῖ ἀ6 Μααν οοπίϊθηΐ, θαύγθ δαΐγοβ ΡΊὸοο5 
ἰπόαάϊεβ 46 ΟΒουϊκίοβ, εἰς τὰ τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ βρουμάλια (γογ. 16 
οαἰαίορτθ α Ἰνίατίθ, ἃ ἴὰ ῥ. 899). Οὗ ἀδηὴ8 Βεύρκ, Ῥοοίαο Τ γἱοὶ Ογαθροῖ, 
». 1097, 64. 1Π, εἰς τὰ βρουμάλια ᾿Δχολούϑου ΑΥ̓ΤΟ] ἃ οοττίρό Κολούϑου) 
τοῦ γραμματιχοῦ: οὲ ἐδια., ». 1079, 16 τηθπέϊοπ α’ Ατγόίμαβ, εἰς τὰ τοῦ “έοντος 
τοῦ βασιλέως βρουμάλια, οὐ ἀ6.“έοντος ποιητιχοῦ καὶ φιλοσόφου ἀναχρεόντιον 
εἷς (το εἰς τὰ Ὁ) βρουμάλια τοῦ Καίσαρος Βάρδα. 

8. γενέσϑαι 8. -- 801 τελεῖται (τηδτηθ 1ἱρτι6), οὗ. 8 Υ, 2, οὗ 1ὰ ποίβ 23. 
9. Οὐ. Εἴοσο ὦ Αγαϊϊοβ, 8 1, 6, ἕνεχά γε τοῦ τὰ σχῆπτρα λαχόντος. 
10. Ταμα]β αὰθ ΟΠΟΥΙΚίοβ ναπέθ ἰοὶ 1ὰ Πόσα ἀθ 1 ΘΙ ΡΘΓΘΌΣ ΘΏΥΘΙΒ 1685 

Τηΐτη68 οὗ ποὰβ τϑργέβοπίθ ΘῈ αὐ σοϊήτηθ Ἰοπϊδβαηὺ ἀθ 1ἴὰ Ρ]ὰ8 συδπαθ 
αν ἀδη8. ἴὰ οαρίξα]θ οὖ ἃ 16 ΘΟ, Ῥγόοορθ α1ῦ δχργϑββόιηθηῦ αὰθ ὅ05- 

, ἀἰπῖθπ, ΡῈ Θβρυϊῦ ἀ᾽ ἐσοποτηΐθ, [αἶβϑα ἐουη 16 ἐμόδίγθ ἀδηβ 1ἰὰ Ρ]5 Θοτη- 
ΡΙὸΐθ ἀδοδάθμποθ. Ηϊδβέοϊγ βεογδέθ, 26, τά τε γὰρ ϑέατρα. ...... ἐχ τοῦ ἐπι- 
πλεῖστον ἅπαντα ἤργει" ου δή οἱ τὴν γυναῖκα τετέχϑαι τε χαὶ τετράφϑαι καὶ 
πεπαιδεῦσϑαι ξυνέβαινεν" ὕστερον δὲ ταῦτα δὴ ἀργεῖν ἐν Βυζαντίῳ ἐχέλευσε 
τὰ ϑεάματα, τοῦ μὴ τὰ εἰωθότα χορηγεῖν τὸ δημόσιον πολλοῖς τε καὶ σχεδὸν 
τι ἀναρίϑμοις οὖσιν οἷς ἐνϑένδε ὁ βίος. ΤΠ φαταῖξ ἄοπο πόοοβϑβαῖγ α᾽ δατηθεθ 
416 16 Ῥγόβοπξ ἀἰβοοῦῦβ ἃ δ᾽ ργοποποῦ, βοιϊῦ αἀνδηὺ 1᾽δυόποιηθηὺ 46 δ πϑ0ϊπΊθη ἡ 
δὰ ἰχῦπο, βοϊξ ρϑηδαῃὺ 165 Ῥγθυηϊδυθβ δηπόθβ 4θ 500 τὸριι. 

11. ΤἩόπηοβίμὸπο, 29 ΟἸψη ϊίοηνιθ, 8 19, Ρ. 28, μέμους γελοίων χαὶ ποιητὰς 
αἰσχρῶν ἀσμάτων...., τούτους ἀγαπᾷ καὶ περὶ αὑτὸν ἔχει. Οἔ. Ζοβίτηο, 4, 88, 
μῖμοέΐ τε γὰρ γελοίων χαὶ οἱ χακῶς ἀπολούμενοι ὀρχησταὶ καὶ πᾶν ὅ τι πρὸς 
αἱἰσχρότητα καὶ τὴν ἄτοπον ταύτην χαὶ ἐχμελῆ συντελεῖ μουσιχὴν ἠσχήϑη τε 
ἐπὶ τούτου (βϑουβ ΤΗδοΟΔοΞΘ) χελ.: Ρ]αἴαταυο, Ῥγονῖδηιοδ βυηυροδίαηιοδ, ὙΠ], 
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το, πολλῶν αὐτῷ πολέμων συνεστηχότων. [9] Ὅτι γάρ τις καὶ 
γελοίων ἐστὶ καιρὸς, αὐτοῦ μοι τοῦ 4ημοσϑένους μάρτυς ὃ παι- 
δευτὴς (14), τὸν “Ιπττονίχου παῖδα (15) γελοίων ἀχροᾶσϑαι προτρέ- 
πων, εἰ ([5) μὴ καιρὸς ἢ σπουδαίων (11). [10] Ἔτι τοίνυν οὐ 
ϑεωροῦντα μέμφεται Φίλιτιπον, ἀλλ᾿ ὅτι, φησὶν, ἀγαπᾷ καὶ 
περὶ αὑτὸν ἔχει. [11] Οὔκουν τὴν ϑέαν ἁπλῶς, τὸ δὲ τού- 
τοις ἀεὶ συνδιατρίβειν ἐν μέρει “τοιεῖται κατηγορίας " δεῖ γὰρ 
οὔτε στέργειν τοσοῦτον ὅσον χαὶ συνοικεῖν, οὔτε τοσοῦτον μι- 
σεῖν ὅσον χαὶ τὴν ϑέαν ἐχχλίνειν" τὸ μὲν γὰρ ῥάϑυμον, τὸ 
δὲ σχυϑρωπόν. [12] Εἰ δέ μὲ χρὴ (3) κατότειν τῆς ἀληϑείας 
τάξαι τὸν ῥήτορα χαὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον αἰδοῦς περὶ πλείονος 
ταύτην ποιήσασϑαι, φαίην ἂν ὡς τὰ μὲν ἀϑυμοῦντα τὸν δῆ- 
μον παραμυϑούμενος, τὰ δὲ τὸν Ἰαχεδόνα μισῶν, ἐλοιδόρει 
τοὺς ἐκείνῳ συνόντας " ἐπεὶ, χατά γε χρίσιν ὀρϑὴν, Φίλιτιτεός 
μοι κοσμεῖ τὴν ὑπόϑεσιν, ὃν αὐτὸς εἰς ἔλεγχόν μοι προφέρεις. 
[18] Ὁ γὰρ ἀνὴρ, εἰ μὲν ὕπτιος ἦν τις καὶ πάντα τὸν βίον ἀργίᾳ 
χαὶ τρυφῇ δεδωκὼς καὶ βραχὺ φροντίζων εὐχλείας, ἣν ἀπόδειξις 
ἐναργὴς τοῦ μεστὸν αἰσχύνης εἶναι τπερᾶγμα τοὺς μίμους " οἷος 
(4[9»:) γὰρ πέφυκεν ἕχαστος, τοιούτοις χαίρει συνών. [14] Ἐπεὶ 
δὲ τὴν δόξαν (30) ἀντὶ τοῦ ζῆν ἀσφαλῶς ἥρητο, κατὰ τὴν αὐτοῦ 
δυσμενοῦς μαρτυρίαν, καὶ πᾶν ὅπερ ἤϑελε μέρος ἡ τύχη τοῦ 

4, 8 οὐ 4, Ρ. 712 Ἐ;, οὐκοῦν... μῖμοί τινές εἰσιν, ὧν τοὺς μὲν ὑποϑέσεις, τοὺς 
δὲ παίγνια καλοῦσι. ὉΠΡΙΘπ, 5 16 Ῥᾶββαρ Ὧθ Πόιηοβίπὸπθο οἷδό ἀπ οθύξθ 
ποθ, μῆμοι γελοίων: ἀγαγχαῖον τὸ τῆς προσϑήκης" οὐχ ἅπασα γὰρ μίμησις 
γελοία τυγχάνει, ἀλλ᾽ ἔστι χαὶ σπουδαία. Ἢ γὰρ τραγῳδία μίμησίς ἔστιν 
ἠϑῶν καὶ παϑῶν βασιλικῶν, καὶ ἡ χωμῳδία μέμησις, καὶ οἱ μῖμοι Σώφρονος 
σπουδαῖοι, ΤιΟΧΡΥΘδϑίοη μῆμοι γελοίων 56 ΤΘίσοανΘ ΘΠ ΘΟ ἀδη5 ὯΠ ΡῬᾶΒΒαρΡὉ 
ἄὯθ βεϊπύ ατγόροϊισο ἀθ Ναζίδῃηζθ οἷνό ἃ 16 ποίθ 8 ἀὰ ὃ ΧΙΧ, 

12. “ Μ5. -- παρὰ 
18. ΟΥ. Τδϊοσε ἀ’ Αταΐίοβ, ὃ ΧΙΠ, 8, οὐ 1608 ποίθβ αϑόγοπίθβ δὰ ραββαᾶρθ: 

ΥΟΥ͂. οἰ-ἀρββοὰβ ἰὼ ποίθρ 17. 
14. Οπ νοϊύ αὰθ ΟΒουΚίοβ δέαϊῦ ἀ6 οθὰχ ααἱ δαπηούξαϊθηῦ αὰθ Πότηοϑυμβὸμθ 

αναϊῦ τοοὰ αϊγθοίθιηθηῦ 165 Ἰθροῦβ α᾽ Ἰβοογαΐθ. 
15. 1,6 15 ἀ ϊἹρροπίαιθ, ο᾽ϑδὺ Πόιηοπίαιιθ (νου. ἴὰ ποίθ 17). 
10. εἰ] ἢν ὃ 
17. Ἰδοογαίθ, Τόηιομέψιιο, ὃ 81, Ρ. 8 Εἰ, Ελβέΐθππθ, μηδὲ παρὰ τὰ γελοῖα 

σπουδάζων, μηδὲ παρὰ τὰ σπουδαῖα τοῖς γελοίοις χαίρων τὸ γὰρ ἄκαιρον 
πανταχοῦ λυπηρόν. 

18. εἰ δὲ μέχρι Μ8. ᾿ 
19. ἘΎάρτη. οϑ', Ομ Βοϊββοῃηδᾶθ, Ρ. 296: οἷος πέφυχεν ἕχαστος τοιούτοις 

χαίρει συνών (οἷ. οἱ-ἀθθθὰ8Β Ιὰ ποίβ 11 ἄὰ ὃ ΥἹ, δὰ Νοέα); οὖ δὴ ποίθ: 
« Νούϊ νϑυύβϑιβ ΕἸΣῚ ΡΙ 18. ἴῃ δἰοθϑοὶ ΑΡρομπάϊοο, Ῥ. 19, οὐ ἴῃ Ηθυτηορθηὶβ Ῥτορ,. 
» 9. 4, ὁχ Ῥμοθῃΐίοθ ΕἾ. 9: ὅστις δ᾽ ὁμιλῶν ἥδεται καχοῖς ἀνὴρ ἢ οὐ πώποτ᾽ 
» ἠρώτησα, γιγνώσχων ὅτι [] τοιοῦτός ἔστιν οἷσπερ ἥδεται ξυνών.» (06. βοπὲ 
165. γϑὺβ 7. 9 ἄὰ πὸ 809 465 Εὐιγριϊβ Κγαρφηιεμία, τθο. ἃ. Νδῦοῖ. Τὐρβίαθ 
1809. 115 βοπὺ οἰἑόβ. ρὰν Πόιηοβίῃ., «ηιδαδβαᾶθ, ὃ 24ὅ, ». 417.) 

20. Ῥότηοβέμομο, 25 Οἰψηνοηηο, ὃ 1ὅ, Ρ. 22, δόξαν ἀντὶ τοῦ ζῆν ἀσφαλῶς 
ἡρημένος. 
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σώματος ἑτοίμως ἐκείνῃ προεῖϑ᾽ ὥστε τῷ λοιπῷ σεμνῶς βασι- 
λεύειν (31), πτ«ὥῶς ἂν, εἴπτερ ἄδοξον ἦσαν οἵ μῖμοι, τούτοις ἐχεῖνος 

συνῆν ἄἅνϑρωπος, ὑτεὲρ εὐδοξίας ἠχρωτηριασμένος εἶναι μᾶλλον 
ὑπομείνας ἤπερ ὅλος διάγειν ἀσχήμως; [15] Ἔξ αὐτοῦ τοίνυν 
Φιλίππου πάρεστιν ἀμφότερα γνῶναι, ὡς δεῖ μὲν εὐχλείας ἐρᾶν, 
χαὶ σωτηρίας αὐτὴν (33) ἔμπροσϑεν ἄγειν, καὶ δρέπεσϑαι πόνοις 
χαὶ κινδύνοις τὸ χτῆμα, δεῖ δὲ καὶ τῆς ἐκ τῶν μίμων ἀναπαύλης 
μετέχειν. [16] Ἔστι γὰρ, ἔστιν ἅμα τῇ ϑυμηδίᾳ ἢϑος (339) ἐντεῦϑεν 
ἀναλαβεῖν τοὺς συνόντας εὐφραῖνον χαὶ σκωμμάτων χάριν ζηλῶσαι. 
[17] Τοιγαροῦν τῶν ᾿41ϑηναίων οἱ πρέσβεις, οὖς ὑπὲρ εἰρήνης ἡ 
πόλις ἀπέστειλεν, οὐ τὴν ἐν τοῖς πράγμασι μόνον (ιλίτττου δει- 
νότητα ϑαυμάσαντες ἐπανῆλϑον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν τοῖς πότοις αὐ- 
τοῦ δεξιότητος (233) ἀγασθέντες, ὥστε τὸν ἐν ἐχείνοις πρεσβύτα- 
τον (35) εἰπεῖν ὡς τυγχάνοι μὲν εἰς μαχρὸν ἤδη γῆρας ἐλάσας, 
οὔπω δ᾽ οὕτως ἡδὺν χἀστεῖον ζἄνϑρωττονν (58) ἑωρακὼς εἴη. [18] 
Οὕτω φιλοπονίας καὶ χάριτος ὁ ἸΠαχεδὼν εἰς ἄκρον ἀφίχετο, καὶ 
οἴκοϑε (31) μὲν, ὡς εἰχὸς, ἐπαφρόδιτος ὦν, προσλαβὼν δέ τι (38) 
᾿χαὶ τῇ ϑέᾳ τῶν μίμων. [19] Ἔστιν ἄρα πρόϑυμόν τ᾽ εἶναι καὶ 
χτήσασϑαι δόξαν... .. .. μίμων (39) κεὐφροσύνην μὴ ζημιοῦ- 
σϑαι (80) - καῦτα γὰρ ἅπαντα Φιλίππῳ προσῆν. [20] ..41λλ᾽, εἰ δοκεῖ, 
Φίλιτεττον καὶ ἸΠαχεδονίαν ἀφέντες --- ἱκανὰς (81) γὰρ ἡμῖν ἐχορή- 

21. Ῥέπηοβεμομπθ, Οθμγοηηιθ, ὃ 67, Ῥ. 247, πᾶν ὅ τι βουληϑείη μέρος ἡ τύχη 
τοῦ σώματος παρελέσϑαι, τοῦτο προϊέμενον ὥστε τῷ λοιπῷ μετὰ τιμῆς καὶ 
δόξης ζῆν. Τὰ γα]ραὺθ Ἰηβόγαιϊθ ἀ8η8 06 ῬᾷβΒ8ρὉ, δπίγθ τοῦτο οὐ προϊέμενον, 
1685 πιούβ ῥᾳδίως χαὶ ἑτοίμως; οδΥίδ 8 τηδῃ βου 8, ἈΪΏΒΙ απ ΤΟΥ ΒΘΌΤ 
διοίθη ἀπ αγίδύημιδ ΣΣ, βθα]θιηθπὺ ἑτοίμως. 1186 τηδηυβουῦ ἀδη8 θα] 
ΟΒουΚῖοβ ᾿ἰβαϊ Τότηοϑεμὸηθ ΔΡραγίθπαϊῦ, οοτήτηθ ο. γοϊξ, ἃ 18 τηϑπηθ Οἷδ856 
4.6 068 ἀθγπίθτβ. 

22. Ῥ’αρογὰ αὐτῆ, ομδηρό 46 Ῥυϑιηϊὸγ τηδΐῃ θη αὐτὴν, Μ8. 
28. ϑυμηδέᾳ ἦϑος, Ηἰϊαύυβ αὐῤόπυδ Ρᾶ: 1ὰ Ῥδι8θ. ' 
24. ἘδοΒίηο, «ἀγπιδαδδαᾶο, ὃ 417, ν». 229, χαὶ τῆς (Φιλίππου) ἐν τοῖς πότοις 

ἐπιδεξιότητος. Οἵ. ΟΒουϊκίοβ, Εϊοσο ἀ᾽ Αφαϊίοο, ὃ ΧΠ]Ὶ, 1, ἑστιῶν δ᾽ αὐτοὺς 
χαὶ φιλοτησίας προπίνων χαλὴν ἐνεδείξω πρὸς ἅπαντας ᾿δεξιότητα; οὐ ἴὰ ποίθ 
αἰἴέγομίθ ἃ οθ ῬΡαββᾶρθ. 

2ὅ. πρεσβύτην Μ8. -- ἘΒοΒίπο, «ἀγιδαδβαᾶθο, ὃ 42, Ρ. 3226, Κτησιφῶντος 
δὲ, ὅσπερ ἦν ἡμῶν πρεσβύτατος, ὑπερβολήν τιν" ξαυτοῦ παλαιότητος καὶ 
πλήϑους ἐτῶν εἰπόντος, χαὶ προσϑέντος ὡς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ χαὶ βίῳ οὐ 
πώποϑ᾽ οὕτως ἡδὺν οὐδ' ἐπαφρόδιτον ἄνϑρωπον (1] Ῥᾶγ]6 46 ῬὨΠΙΡΡΕ) 
ἑωρακὼς εἴη. 

20. Τ᾽ αἀαϊίοπ 46 ἄνϑρωπον οδβὺ τηούϊνόθ ρδ 16 ἰθχίθ α Εἰβομίπμθ οἰἑό ἃ 
ποίβ φῬγόοδαθηίζθ. 

27. οἴχϑε 58. ῬΟῸΣ ἰὰ ἔογτηθ οἴχοϑε, αὐαἱ πῃ δδϑῦ Ρᾷ8 βίριιαϊδθ δὰ 177ιδϑβαῖ-. 
γιι8- ιαοί, οἵ. ἐντεῦϑε Ῥ]ὰ5 Ὀα5, ὃ ΧΥ͂Π, 4, οὐ 1ὰ ποίθ 6. 

28, δὲ τὸ ΜΒ. 
29. δόξαν μέμων (β8δη5 ὑγσᾶοθ 46 Ἰδοιῃθ) Μ8. 
80. ζημιᾶσϑαι Μ8. 
81. ἑχανῶς α' Δροτᾶ, ομδηρό 46 Ῥγϑιηϊὸσθ τηϑὶη θη ἑχαγὰς, Μβ. 
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γησαν (33) ἀφορμάς --- ἴωμεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην τῷ λόγῳ. [21] Πέντε 
τοίνυν εἰσὶ μνῆμαι βασιλειῶν (88), χαὶ μήποτ᾽ εἴη πλειόνων" ἀρί- 
στη δὲ καὶ μεγίστη πασῶν ἡ παροῦσα. [22] Φαίνεται τοίνυν αὕτη 
μάλιστα μίμοις χρωμένη " οὐκ ἂν εἰ (88) φαῦλον ὑπῆρχε τὸ ϑέαμα. 
[28] Τοσαύτη γὰρ ἡ Ῥωμαίων σεμνότης ὥστε τῶν ἁμαρτημάτων 
ὅσα πάλαι μικρὰν ὑφίστατο (8) δίκην, ταῦτα πιχρῶς οἱ Ῥωμαίων. 
σωφρονίζουσι νόμοι" τὴν γυναῖχα (86) γὰρ ἐφ᾽ ἡ ἂν ἁλῷ μοιχὸς 
γόμοι μὲν ᾿ττιχοὶ χρυσοφορεῖν εἴργουσι καὶ (81) δημοτελέσιν 
ἱεροῖς παραβάλλειν, Ῥωμαῖοι δὲ ζημιοῦσι ϑανάτῳ (88). [24] Οὐ- 
χοῦν ὅσῳ (39) μείζονι τὴν μοιχείαν κολάζουσι δίκῃ, τοσούτῳ πλεί- 
ονα σωφροσύνης τίϑενται πρόνοιαν, ὥστε παντί που δῆλον ὡς, εἰ 
τὴν τυχοῦσαν ἔφερε λύμην ἡ τῆς ἐν ϑεάτρῳ [{0]. 157] μοιχείας 
εἰκών ---- ττάλιν γὰρ ἐπὶ ταύτην ἧχέ μὲ φέρων ὁ λόγος ---, οὔτειοτ' 
ἂν νομοϑέταις ἠμελήϑη Ῥωμαίων. 

3 » , - 
8 ΙΧ. ᾿Εχείνων οὖν οὐδὲν ἀδικεῖν ἡ γησαμένων τὸ πρᾶγμα, σὺ 

τοῦτο τιροτρέτεειν οἴει τοὺς ὁρῶντας (1) μοιχεύειν. [2] ]ὴ τοσοῦ- 
τον παίγνια μίμων (5) γενναίας χκατισχύσειε φύσεως. [8] Ἢ καὶ 

82. ἐχορήγησεν Μβ8. 
88. (615 βοηὺ 168 οἶπα διηρίγθβ απ ΟΠουΚίοβ ἃ θὴ νὰθὴ [μ6 οἰπαυϊδηηθ, 

ΘΟΙΏΉΤΗΘ 1] γοβϑουὺ οἰαϊσοιηθηῦ ἀὰ ἰοχίθ, οϑὺ "Ἐπηριτο Βοτηαῖῃ. 1,65 απδίγθ 
δαῖτ 65 βοηὺ- 115 165 ααδίγθ θιηρίγοθ ἀθ Πδηΐθὶ, Π, 88-40 Ὁ [ἃ ρ]αραγὺ (685 
ἰπὐογρυδύθβ σου ρυθηποπὺ ἀό]ὰ, 11 οϑὺ νραὶ, ΓΕπρῖτ Βοτηδΐη ἄδηβ 165 απαΐγθ 
ΘΙ Ρ165 ἄθ Πδη1601. Μαΐβ μου κίοβ ὀἰαϊθ ρϑαύ' δίσθ ἀπ δυΐτθ ορί πίοι; 
οὐ ἀἍΠ|Θυτθ, 11 οϑὲ ροββίθ]δ αα π6 86 8οϊῦ ρὰβ τηθῖηθ ἀθιηαμάδ αὐθ]}5 
δἰαϊοηῦ ὁ65 αὐδύγα ΘΙΠΡΊΓΘΒ. ἢ 

84. Βίοπ 4ὰ6 οϑένθ οοπβύγιούίοπ ρυΐθθθ ὀὐοππθι ἀπ Ῥθὰ ἰοαὺ αἰ Δρογά, 1 
ΠΘ ΠΟῸΒ 86:10 16 ρᾶ8 4} γΥ αἱῦ ἰὼ ἀ6 ἔααΐθ. 

8ὅ. ὑφέσταται Μ5. ι 
86. Ἐπ᾿ τϑραγὰ ἅ6 οοὐΐθ ρῇγαβθ, ἃ ἴὰ τιᾶγρθ ἀὰ Μ5,, σημείωσαι. --- Τὴν 

γυναῖκα ἐφ᾽ ἣ ἂν ἁλῷ - σωφροσύνης τίϑενται πρόνοιαν, ἀγθ0 1ὰ γαρ!δηΐθ οὐχοῦν 
ὅσῳ Ῥωμαῖοι μείζονι, ἵταρταοηῦ π΄ ο8ζ Βοϊββοπδᾶθ, ρ. 297 (οἴ. οἱ-ἅθ8- 
58 Ιὰ πούθ 11 ἀὰ 8 Υ͂Ι, δὰ Νοία). --- Ἐδομίπο, Τύραγηιο, ὃ 188, ν, 170, 
ὁ δὲ Σόλων, ὁ τῶν νομοθετῶν ἐνδοξότατος γέγραφεν ἀρχαίως καὶ σεμνῶς 
περὶ τῆς τῶν γυναικῶν εὐχοσμίας. Τὴν γὰρ γυναῖχα ἐφ᾽ ῃ ἄν ἁλῷ μοιχὸς 
οὐκ ἐᾷ κοσμεῖσϑαι οὐδὲ εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερὰ εἰσιέναι. 

87. ἀναγκάζουσι καὶ ἀ᾽ ἀρογᾶ; ΡυΐΒ ἀναγκάζουσι. (56}} Ῥαγγό, οὐ εἴργουσι 
χαὶ δονὶῦ δι-ἄθββαβ, 16 ὑοαῦὺ 46 Ῥυθιηϊὸσθ τηδῖη, Ν8. ν 

88. « Τιορο8 Βοιπδπδθ δαπ]θγατι τα] θθθπι τηογύθ τη] αν αηὺ; 8564 ΒΟΡΙᾺΒ, 
» αἰ νἱἀοίαγν, πθὸ δῃΐθ Οομπβίαμπίίπατη. ΥἹ86 Βιού. δὰ Τοϊδατη Απη. 2, 80.» 

(Βοίϊββοπδᾶθ, ποθ 2 ἅθ ἴὰ ραρθ 297.) 1.ὰ Νουοῖϊε ΟΧΧΧΙΥ ἀϊὺ βθαϊοταθπὶ 
(ομδρ. Χ), τὴν δὲ μοιχευϑεῖσαν γυναῖκα ταῖς προσηκούσαις ποιγαῖς ὑποβαλλο- 

μένην ἐν μοναστηρίῳ ἐμβάλλεσϑαι. (1ὰ ἴθπιτηθ, δα! θὸγθ ρϑαῦ τηϑιηθ, δὰ 

Ῥουν ἄθ ἄθαχ Ὧη8, βΒογθὶ ἄπ τηοπαϑύδυθ, δὶ 80 τηϑὺϊ οοηδθηὺ ἃ ἴδ ΤΘΡΥΘΠΤΘ.) 

89. Αρτὸβ ὅσῳ, 16 τιδπυβογὶὺ 46 Νίδοαυϊοβ ΟΠγυβοοόρμδ!θ ἱπβὸσθ Ῥωμαῖοι: 

ΥΟΥ͂. οἱ-ἀθββὰβ ἴὰ ποίθ 86, οὐ 1ὰ ποίθ 11 ἀὰ ὃ ΥἹ, δὰ “Νοία. 

1Χ1 1. ἐρῶντας Νί5. 
2. ὅν ΤῬοχργθδβίοι παίγνια μέμων, οἵ, ῬΙαίαγαιθ οἰὐδ οἱ-ἄθβϑαβ, ἃ ἰὰ ποὺθ 

11 ἀὰ 8 ΥἱΠ|. 
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τῶν ενάνδρῳ πεποιημένων προσώπων ἸΠοσχίων (5) μὲν ἡμᾶς 
παρεσχεύασε παρϑένους βιάζεσϑαι, Χαιρέστρατος (2) δὲ ψαλτρίας 
ἐρᾶν, Κνήμων (Ὁ) δὲ δυσκόλους ἐποίησεν εἶναι, Σμικχρίνης (6) δὲ 
φιλαργύρους ὁ δεδιὼς (Τ) μή τι τῶν ἔνδον ὃ χαπνὸς οἴχοιτο φέ- 
ρων; [4] .1λλ᾽ οὐδεὶς ἂν, οἶμαι, ταῦτα φήσειεν εὖ φρονῶν (8). [5] 
Καίτοι μισανϑρωτεία καὶ ψαλτρίας ἔρως χαὶ τὸ φιλάργυρον εἶναι 
ὄνειδος ἔχει τιμωρίας ἐχτὸς, μοιχεία δὲ (9) τοῖς ἐσχάτοις ἔνοχός 
ἐστιν ἐπιτιμίοις. [6] Οὔκουν ἐκεῖνα μᾶλλον ἱκανὰ πρὸς ζῆλον ἐγεί- 
ρειν, ὅσῳ τὰ μὲν ψέγεται μόνον, τὸ δὲ τῇ μεγίστῃ κολάζεται δίχῃ; 

8. Ῥῃοίϊοβ οὐ ϑ 185, 8. υ. πέμπειν, Μένανδρος ἡ Υποβολιμαίῳ ἢ ̓ ἀγροίκῳ. 
Ἱπιχρὰ Παναϑήναι᾽ ἐπειδὴ δὲ ἀγορᾶς πέμποντά σε, 
ἹΜοσχίων, μήτηρ ἑώρα τῆς χόρης ἐφ᾽ ἅρματος. 

(Μοίποκο, Ῥγασηι. σοηιοοῦ. ΟὙαφο., ὑ. ΤΥ͂, ». 211.) 
Οπ πιδπασπαὶὺ ἀΡβοϊατηθηῦ αἰ Δαΐγο8 γΘηβϑιρτιθιηθηΐβ 501} 06. ὈΘΥΒΟΠΠΔΡῸ ἀθ 
Μόπαπασγθ: ΟΠΟΥΊΚίοβ ποὰβ ΤΌΠα ΟῚ ἂῃ ὑγαϊῦ ᾿τηρογίδηῦ ἀθ 16 ἤριτο 6 
Μοβοῃίοηῃ. ᾿ 

4. Του ο6. ατθ 1 Π βαναὶϊῦ ᾿υβα ἾΟΙ ἀ6 ΟΠπόγοβδύγαίΐθ οϑὲ οοπύθπα ἀδη5 18 
πούϊοθ βαϊναπίθ ἀθ Μοίποκο (β γασηι. οοηνΐοον. αγαεο., ἐ. ΤΥ͂, ». 216): «ΟἸοου. 
ρῦο ὅεῳ. Ἐοδβοῖο Αηιογίηο, ΧΥ Υ͂Ι, 40, ““οχιϊα ἑαπάφηι ἐλθὲ υἱαάφέιν, μὲ αὦ [α- 
διῖαβ υϑηϊαηιι8, 8θηδα; {16 Οαφοϊίαγιιδ ηιύμου δ Κασογ Εἰμέψοϊιηι, βἰύνιηι γιιδεϊ- 
οηι, ηααην ἐϊμην αἰξογηι ΟΠ δον θδυγαΐατη ὃ --- πάηι, εὐ ορίμου, ἤος Ἠοηϊῖηθ 

- αἰξογιίηι ἐπι αὐὐϑὲ βθοιην ἤοποΥβ σαιιδα παθεγο, αἰξογιηι γὰ8 βιυρρίϊοῦὶ 
οαῖιϑαᾳ τοϊοσα8865᾽" Ἠδθο 6 δ θο 1] ΗΥροθοΟΙ]τηδθο, δὰ Νίοπαπαγθαθ ἴδθυϊαθ 
Ἱπαϊ αὐ ϊοπθιη Θοτηροβῖίο, ρϑέϊία 6586 ἀοσοὺ Εδϑίαβ 7126 υενῦ. διφηΐζ., Ῥ. 887, δα. 
αοδοῖν. “Οαεοϊϊιιβ ἐν Ἡψροθοϊέηιαοο ΟἸιαογ δέν αἰο᾽». ΟΟΤΩΡαΓῈΖ 18 ποθ Ργέοό- 
ἀοπΐθ οὗ 16 ἰθχίθ θα] 6116 86 τόξον, Μοβοβίοη οὗ Ομόγοβίγαίθ 56 ργόβϑῃ- 
ἐθηῦ Θἢ τηθπηθ ἔθ ρ85 ἃ βΒοῦνθη ἀθ ΟΠΟΡΙΚίοβ; ο᾽θδὺ ἐοὰὺ παΐαγθὶ: 66. βοπὲ 
ἀθὰχ ῬΘΥΒΟΠΠΑΡῸΒ ἀ6 ἴἃ τηδτηθ ρῥἱδοθ. 

ὅ. ΕἸΊΘη, Τωδέέγ 8 Ἐἰιιδύϊηνιοδ, ἀόρριμῦ ὑπ τηϊβαμίβγορθ, θοῦντα οὖ τηδοπδηΐ 
αυοίατιθ ΘΠΘΟΡΘ ἰθαπθ, ααΐ 85ἌΡΡΘ|18 Οπότποῃ, δἰπβὶ αὰθ 1θ Ῥθυβοῃηδρθ 48 
Μόπαμπᾶτο ἀοηπό ἰοὶ ρὲ ΟΠΒουιΚίοβ οοτητηθ 16 ὑγρθ ἀὰ δύσχολος οὐ 46 Ἰὰ 
μισανϑρωπία (Ἰο ἰτο5 18 « 16, 46 Οαἰϊϊέρριαε ἃ ΟηἩδηιον, οὐ ἄδ Οπόπιον ἃ Οαϊϊρ- 
γρίαο). ΤΥ ἃ Ἰίθῃ 4θ ογοῖστθ ᾿  Ποη ἃ. ὑγαοῦ ὁ6 ρογίγαϊθ θη 86 βοανθηϑηὺ 
ἀπ Οπότηοπ ἀὰ οοτηΐαπθ αὐμόπίθη. Μόπαπανθ ἀνγαὶϊξ Θοιηροβό διιββὶ ἀἢ Ρἱδοθ 
τη ξα]όθ “Τύσκολος, ἀοπὺ 1] οχϊβίθ ἀυθι 65 ἔγαρτηθηΐβ, τ 18 16 δύσχολος ααϊ 
Ῥᾶγαῖξ 6ὴ. ἀνοὶν ὁΐό 16 Ῥϑυβοῃπᾶρθ ῬυΙποῖρα], ὀδαϊθ ἀπ νἱθΠατὰ ἀὰ ποῖ 46 
ϑτηϊουπὸβ (νου. ἰὼ ποίθ βαϊναμίθ)ς. ἈΠ οὰ 1] γόβαϊ!ίθ --- οὐ ο᾽θβύ ἃ ὉΒουιΚῖοβ 
ατθ ποὰβ ἀθυοηβ 06 τ ηβοίρηθιηθηὺ --- απ ΜδπαΠαγΘ ἀναὶϊὺ ροὶπύ ἀδπβ 50Π 
ὑπόδίγθ δὰ τηοὶπβ ἄθὰχ ναγιθιόβ ἀθ δύσκολος. 1.6 ποτὶ 46 Οῃότπηοπ 56 ὑγοῦνθ 

-πρ ἴοϊβ ἀδη5 165 ἔγαρτηθηΐβ 4θβ οοιηΐα 88 ρυθοβθ: βούλει τι, Κνήμων; εἰπέ 
μοι (Δοθίποκο, ὑ. ΓΥ͂, Ῥ. 822, ἔγαρτηθηὺ 467 68 Μοπαπαγὶ ξαδιῖαο ἱποογέαε). 

6. 5πιϊονίπὸβ δξαϊθ ὑπ νἱθΠατὰ δύσκολος ἀοπὶ Μόπαπᾶτο ἀναὶβ ξαὶῤ 16 ἴγρθ 
ἀ6 ἴὰ Ἰέβίπουϊθ οὖ ἀθ Ἰ᾿ἄγαγῖοθ. 11 ραγαϊββαϊῦ ἀδὴβ ἀθὰχ ῥίδοθβ δι ΤΠΟ]Π8, 
16 «Τύσχολος οἱ 165 Ἐπιτρέποντες (νου. Μεοίποκο, Φγαφηι. οσοηιῖο. αταοο., ὑ. ΤΥ͂, 
Ρ- 100-107, 120-121: Φασοῦβ, Ζισοξοη 68 ϑέοθοηβοβ, Ρ. 906-97, οὐ, δὰ Τἰοϑαιινιιϑ. 
Ῥιαού, 165 τϑηγοῖβ ἄθ Ῥαυ ῖοὶο “Σμιχρίνης). ἘΠ. Βοτήτηθ, ὁπ. ὯΘ ΘΟμπαἰββαῖὺ 
ἡαβααὔοὶ, ἀὰ οαγδοίογα ἀθ Θτοϊουϊηδβ, απ 165 ὑγαῖβ σὁῃηόγαυχ. ΟΒοΥΙΚΙοΒ 
ΠΟῸΒ ΤΠ πη ἀόίαι} οατίθαχ, οὐ, ἃ 66. 46 πΟὰΒ ΟΙΌΥΟΙΠΒ, ἱποοηπα, ἀπ ΡΟΓ- 
ὑγαϊῦ αὰθ Μόπαμῃαγθ ἀναῖῦ ἐγδοῦ Ὧ6 8οπ ΑΥ̓ΆΤΘ. 

ἡ. ὁ δὲ διὸς Μ5. 

8. εὐφραίνων 3. 
9. μοιχείας δὲ Με. 



88 ΤΕΧΤΕΒ ΘΒΕΟΒ ΙΝΕΡΙΤΒ 

8 Χ, Εἴϑε, φησὶ, μοιχείας αὐτοῖς μίμησις ἤρχει, χαὶ μὴ πολὺ 
δεινοτέραν αὐτῆς ἐπετήδευον, τιεπορνευμένον (1) ὑττοχρινόμενοι. 
[2] Τίνα δὴ βλάπτειν ἡγῇ τὴν ὑπόκρισιν; αὐτὸν, εἰπτέ μοι, τὸν 
χεχρημένον ἢ τὸν ϑεώμενον οἴει ϑηλύνειν; [8] Σὺ μὲν ἀμφοτέ- 
θους ἐρεῖς" ἐγὼ δὲ τούτων οὐδέτερον. [4] Οὐ γὰρ συναλλοιοῦται 
τοῖς ἐσθήμασιν ἣ ψυχὴ, κἂν συγάδοντά τις τῷ σχήματι φϑέγξη- 
ται οὔτε γὰρ ἀνδρεῖον ἡ λεοντῆ τὸν “Τριστοφάνους ἐποίει Ξαν- 
ϑίαν (3), οὔτε “δειλὸν ἡ γυναιχεία στολὴ τὸν Πηλέως " κἂν ἐγὼ τὸ 

σχῆμα τοῦτο τῆς ᾿ἀτεικῇς () ἀποϑέμενος ἀναλάβω στρατιώτου 
σχευὴν οὐ γενήσομαί τις πολεμικός. [5] Καὶ τί μὲ δεῖ πρὸς ὑμᾶς 
ἐμαυτῷ παραδείγματι χρήσασϑαι; [6] Παίζουσι πόλεμον ἐνίοτε 
μῖἴμοι" καὶ γίνεται δὴ στρατηγὸς μέν τις τῶν Τρώων, ἕτερος δέ 
τις τῶν ΠΠυρμιδόνων, ἄμφω δὲ μένουσι τὴν ἔμφυτον ἔχοντες δύ- 
γαμιν, οὐ τὴν πεπλασμένην ἰσχύν. [7] .«4ἰσϑάνομαι μὲν ἠρέμα 
σου κατανεύοντος " ἐπεὶ δὲ μήπω (4) βεβαίως ἔοιχας πειϑαρχεῖν, 
ἀχούσῃ τι μεῖζον τῶν εἰρημένων. [8] Εἰ μῖμος εἴη πεπορνευμέ- 
γος, ἂν τὴν ἰδίαν ὑποχρίνηται (6) νόσον, οὐ γελᾶν, οὐ ϑαυμάζειν 
κινήσει τὸ ϑέατρον (6)" ὥστε φροντὶς αὐτῷ γίνεται χαὶ σπουδὴ 
πᾶάϑος διαφυγεῖν, ἵνα γέλωτος τύχῃ καὶ χρότου. [9] Εἰ δὲ λέγεις 
χατὰ βραχὺ τὴν μίμησιν ὑποσαίνουσαν τὴν Ψυχὴν ἐντὸς παρα- 
δύεσϑαι καὶ γίνεσϑαι φύσιν, ὀρϑῶς ἂν εἴστοις, ἡνίχα τις ἕν τι 
χαὶ μόνον ἀσχεῖ καὶ πρὸς ἐχεῖνο τὸν λογισμὸν ἐχδίδωσιν ὅλον" εἶ, 
δέ τις εἴδη παντοδαπτὰ σχηματίζεται χαὶ πρὸς ἕτερον ἐξ ἑτέρου 
μετατιηδᾷ καὶ τὸ παρὸν ἔτι μιμούμενος ἐννοεῖται τὸ προσδοκώμε- 
γον, ὃ δὲ τοιοῦτος οὔτε τοῖς σεμνοτέροις γίνεται σχήμασι χρείττων, 
οὔτε τοῖς ἑτέρως ἔχουσι χείρων. [10] ΠΠ]Πὴ τοίνυν πρᾶγμα πειρῶ 
χαταλύειν, ὅπτερ τὸν μετιόντα μὲν οὐδὲν ἀδικεῖ, τῶν δὲ τεϑεαμέ- 
γων τοὺς μὲν οἴχαδε πέμπει, τοὺς δ᾽ εἰς ἀγορὰν ἐξάγει, ἑχατέρους 
φέροντας ἐν ( τῷ προσώπῳ μειδιάματος λείψανον " ὑπὲρ τῶν 
μιμουμένων οὕτως ἡ πεῖρά σοι διαμάχεται. [11] Ὑπὲρ δὲ τῶν 
ϑεωμένων οἱ Ῥωμαίων πρὸς σὲ πάλιν ὅπλίζονται νόμοι. [13] 
Ὥσπερ γὰρ ᾿ϑηναίους οὐδὲν ἡ κωμῳδία βλάπτειν ἐδόκει πρὸς 

8 ΧΙ] 1. πεπορνγνευμέγνους ὃ Οἵ. οαροπαδη ὃ ΧΙΠ, 9, σχῆμα πεπορνευμέγου 
φέρεις εἷς μέσον. 

2. ΑὐἹβίορβδῃθ, Ογοηοιϊο8, ν. 498 οὐ βαΐν.: ν. ὅ89 οὐ βαϊναμῃέβ. --- Επ- 
βαϊίθ, ΔΙΠπϑίοη ἃ ΑΟὮ1116 οδομ6 βοὰβ 488 μα 49 ἔϑιητηθ 8:8 116 ἀθ βουγΟβ, 
ῬΆΥΤΩΪ 168 Π]168 ἀθ Τωγοοτηδᾶθ. 

8. τῆς ἀστικῆς ὃ (ὟΝ 611.) Οὗ ϑορβοοῖθ, Ῥηϊοοίδίο, 228, σχῆμα μὲν γὰρ 
Ἑλλάδος Ι| στολῆς ὑπάρχει. 

4. μή πως Μϑ8. 
ὃ. ὑποχρίνεται Νί8. 
06. Οὗ, 81, 2, οὐ 16 ποίβ ὅ. 
7. ἐν) ἔτι ΜΆ. 
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σωφροσύνην, μνήμην ποιουμένη Κλεισϑένους οἵαν ὁ τούτου βίος 
ἄπῃτει (8) --- ὃ γὰρ ᾿ϑήνησι νόμος, ἀτίμους ποιῶν τοὺς ἐπὶ τῷ 
σώματι μισϑαρνοῦντας (9), οὐχ εἴα δοξάζειν τὸν δῆμον ὡς δεῖ τοι- 
αὖὗτα τολμᾶν οἷα χωμικοὶ παίζουσι ποιηταί ---, οὕτω χαὶ νῦν ὅ χο- 
λάζων νόμος τοὺς πωλοῦντας τὴν ὥραν δείχνυσι τταίγνιον ὃν (19) τὰ 
δρώμενα. [13] Διὰ τοῦτο τοὺς παῖδας οἱ φύσαντες χαὶ μίμους 
οὐδαμῶς εἴργουσιν ἐν δέοντι ϑεωρεῖν καὶ δράματα χωμικὰ παρα- 
σχευάζουσιν ἀπαγγέλλειν (11)" δέδοιχε δ᾽ οὐδεὶς μὴ λάϑῃ γύννις καὶ 
ϑηλυδρίας ὃ παῖς αὐτῷ γεγονὼς, ἢ μῖμον ἰδὼν τοιαῦτα σχηματι- 
ζόμενον (13) ἢ λέγοντος ᾿4ριστοφάνους ἀκούσας ἃ δὴ τοὺς τοιούτους 
ἐχεῖνός που ἔφη κωμῳδῶν (18), οὐδὲ γραμματιστὴν ἤτησε πτώποτε 
μειρακίου πατὴρ (4) τὰ μὲν ἄλλα δράματα τῷ παιδὶ παραδοῦναι, 
ἐν οἷς δέ τι τοιοῦτόν ἐστι παραλιπεῖν. [14] Καίτοι τῶν γονέων 
οἵ νοῦν ἔχοντες τῆς εὐχοσμίας μᾶλλον ἢ τῆς γλώττης αἰτοῦσι 
πρόνοιαν ἔχειν τὸν παιδευτήν. [15] ..4λλ᾽ (15) οὔτε τοιαῦτα λέ- 
γοντα ποιητὴν, οὔτε μῖμον οὕτως ὑποχρινόμενον ὑφορῶνται, οὐδὲ 
τοῖς οἰχέταις οἷς (18) παραδιδόασι τοὺς υἱεῖς διαχελεύονται πάντα 
πλὴν μίμων ἐνδιδόναι τοῖς παισὶ ϑεωρεῖν. [16] Τοσούτων ἤδη 
λεχϑέντων, οὕπω (1 τὸ μέγιστον εἴρηται" αὐτοὺς γὰρ τοὺς πε- 
πορνευμένους οὺς ὀνομάζομεν, ἐκ τούτου τὰ σώματα διαλελύσϑαι 
τῷ πάϑει ἡμέρας, ὡς εἰπεῖν, ἑχάστης ὁρῶντες, ἀχούοντές τε χυμ- 
βαλιζόντων (43) ἐν τοῖς συμττοσίοις, οὐδεμίαν αἰσϑανύμεϑα βλαβην 

8. ον. Αὐ᾽βέορμαμπθ, Ογοηου 68, γοὺ8 48 οὐ 57 ((πογί Κίοβ ἀοὶἐ ἀνοὶν ὁ68 
ἀθὰχ Ῥαββαρθβ ραυοα]!ὸγοτηθηῦ θὲ γὰθ; ΟἹ" ἃ ἀθὰχ ΤΥ ΡΥ Ϊ865 αἀὀ]ὰ, ἀ8η8 165 
Ἰίρτιθβ Ῥγόοδαθπίθβ, ου ἃ θὰ ἃ 5 ΙΘΥ ἄθ5 τότ  ]βοθηοθβ 46 1 οοτηδαϊθ (65 
ατομουιῖ 68, ὃ Ὑ1, 4, ποθ 9, οὐ ὃ Χ, 4, ποίθ 2): 1 γδβιβέγαίο, αἰ ῶρο8, οἷο. 
ραβϑῖηι. 
9. Τιοὶ οἰδόθ 0862 Εἰβομΐπο, Τιπιαγαιε, 8. 21, Ῥ. 47, ἐάν τις ᾿4ϑηναῖος ἑταιρήσῃ, 

μὴ ἐξέστω αὐτῷ τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι, μηδ᾽ ἱερωσύνην ἱεράσασϑαι, 
μηδὲ συνδιχῆσαι τῷ δήμῳ, μηδὲ ἀρχὴν ερραβ μηδεμίαν, μηδὲ χτλ. 

10. ϑῸ. παίγνιον ὅν, οὲ πὸῃ ὄντα, οἵ, Μαᾶνὶρ, ϑυπίαασε τέοηνθ, ὃ 4 
(ΞΞ Κτᾶρον, Οταπιηιαῖγε Θγοοηιο, ἃ θ8, Θ, τϑτπᾶτα6): τὴν ἡδονὴν διώκετε ὡς 
ἀγαϑὸν ὄν, ῬΙαίομι, Ῥγοέασογαβ, Ὁ. 864 (Ὁ. 

11. Οὗ 8 ΥἹ, 8, οὐ 1ὰ ποίθ 18. 
12. μέμων ἢ. τ. σχηματιζόμενον Νί8.: οἢ ῬουγΓαϊδ δαβδὶ θη ΟΟμ] οὐ ΤΟΣ 

μίμων ὶ. τ. σχηματιζομένων. 
18. Αὐἰβίορμαπθ 86 βουὺ ἅὰ τοὺ γύνγις ὁπ ραυϊαπὺ α᾽ Αραίμου οὖ οαγδοίό- 

Υβθ 505 ομϑηῦ μὰν όρ!ἐπὸΐξο ϑηλυδριῶδες (ΤΊ ΟΒΗΙΟΡΊΙΟΥ., γε Υ8 181 οὐ 186). 
Γύνγις τὸ 56 ἰγοῦνθ αὰ8 οοἐξθ 56]6 ἴοἱβ ἀ8η8 ὁ6 ααἱ ποὺβ τϑϑίθ α᾽ Ασα ἰβίορ απο, 
οὐ ϑηλυδρίας Π6 ΒῪ τοὸ2ἡ πποοηΐγα ροϊηΐ. 
14. πατὴρ] πατρὶ Μ8. 
10... ἍΜ", 
10. οὃς Μ5. 
17. οὕτω Μ5. 
18. χυμβαλίζειν, ταοὶ ΤᾺ 76, ααἱ π’ οϑὺ βίριιδὶό δὰ ΤἼἠσβαιγ8 αὰ6 ἀδη5 ἄθυχ 

Ῥᾶββαρθβ, 1ποῖθη, (ὐαἰοηιηῖε, ὃ ΧΥ, ν. 147, οὐ Οδββίαβ Ηθιηΐηα οἰθΖ Νοῃῖαβ, 
Ῥ. 90, 25. Οπ ρΡϑαὺ οἰΐθι. θῆοοσῦθ, ἄδὴβ Ἢ γΘΥΒΙΟ ἢ (Ὧ65 ϑορίδηίο, Νάϊέόηιϊο, 
12, 27, ἐν ᾧϑδαῖς χυμβαλίζοντες. 



680 ΤΈΧΤΕΣΒ ΘΕΕΟΒ ἹΝΗ͂ΡΙΤΕ. 

ἐντεῦϑεν ἡμῖν (ἑπομένην) (19) [Ω]. 168]. Οὐδὲν οὖν λυμαινομέ- 
νων (39) τῶν τοῦτο νοσούντων, τί ἂν πάϑοι τις ἐχ τῶν μιμου- 

μένων; 

8 ΧΙ. Τάχα τοίνυν, ἐπιειδὴ μνήμην ἀρτίως (Ὁ) ̓Ισοχράτους ἐττοιη- 
σάμην, εἰς ἔννοιαν παρ᾽ ἐμοῦ τοῦτον λαβὼν, ἐκείνην αὐτοῦ τὴν 
παραίνεσιν εἰς ἔλεγχον οἴσεις τῶν μίμων « ἃ (8) ποιεῖν αἰσχρὸν, 
ταῦτα νόμιζε μηδὲ λέγειν εἶναι καλόν»᾽ οἱ δὲ ποιοῦσι μὲν 
ἃ μηδὲ ϑεωρεῖν ἄξιον, λέγουσι δ᾽ ἃ μηδ' ἀχούειν καλόν. [2] ..Χ1λ᾽ 
εἰ μὲν ἀπὸ σπουδῆς τοιούτοις ἐχρῶντο σχήμασί τε χαὶ λόγοις, 
πάνυ (8) αὐτοῖς συνηγορῶν ἠσχυνόμην, μᾶλλον δὲ μὴ ψόγον ἐπι- 
δεικνύμενος " ἐπεὶ δὲ καὶ μίμησις ὑπάρχει τοὐπιτήδευμα, ἑκατέρας 
δ᾽ ἰδέας μετέχει --- νῦν μὲν γὰρ οὐ σεμνὰ σχηματίζονται, νῦν δὲ 
πάσης αἰσχύνης ἀπτηλλαγμένα (6) ---, αὐτοῦ (5) τε τὸ δοχοῦν εἶναι 
παράνομον δικαστοῦ παραδίδοται ψήφῳ, τί μέμψεως ἄξιον αὐ-. 

»- - 2 »" »-» 

τοῖς ἐνορᾷς; πλὴν εἰ μὴ φήσεις σε (8) χἀχεῖνο κατηγορεῖν ὅτι 
" ’ Ἀ , - Ν - Ἁ « ΄- ᾿ ἢ 

μὴ μόνα τὰ βελτίω μιμοῦνται. [8] Καὶ πῶς τὴν αὑτῶν ἐβεβαίουν 
αΑα -“ 

ἐπωνυμίαν, ἣν ἐκ τοῦ τὸν βίον ὑπογράφειν σιροσαγορεύονται, εἶ, 
τῶν ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων τὰ μὲν ὑπιεχρίνοντο, τὰ δὲ παρεώρων; 

-- 3 -»" 2 

ὥσπερ ἂν εἰ χαὶ (Ὶ τῶν ὀψοποιῶν χατηγόρεις ὅτι τὰ μὲν ὠφέ- 
-“ ΓΑ 2 -“ 

λιμα ποιοῦσι τῶν ὄψων, τὰ δ᾽ οὐ, τοιαῦτα δέον μόνα μαγειρεύειν 
[«] " ἘΠ » ᾽ ᾿ ΒΩ , ΕἾ , 
ὅσα σπιρὸς ὑγίξιαν λυσιτελεῖ. [4] .Χ41λλ᾽ οὐτε μαγείρους οὔτε μίμους 

ΡΒ » 

αἰτιατέον " ἑχάτερα (8) γὰρ ἄμφω ποιεῖν ἡ τέχνη παραχελεύεται. 
3 ἢ τοῖῦβ ν Ν ᾽ , , Ν ΓῪ Ψ' , 9)" 2 ᾿ ᾿ 

[5] ..31λλ᾽ ἀντὲ μὲν ἐχείνων μέμφου τοὺς ἐπίιτάττοντας (9) ἀντὶ δὲ 
μίμων τοὺς οὐ χρηστὰ πράττοντας ἔργα, τῆς οὐ καλῆς δεδωκότα 

19. [4 ἀογηϊὸσο Ἰίρμθ ἀὰ ζ[οἷδο 167 ὑδῦϑο 56 ὑθυύχωϊῃθ 80} 16 τηοὺ ἡμεῖν. 
ἃ Ῥᾶρθ βαϊναπίθ θδϑὺ ἰοὺ θηῤίὸγο αἴἀπθ δαΐγθ τηδῖῃ αὰθ ἰὰ Ρἷὰβ σταπᾶθρ 
Ῥαγῦθ ἀὰ ἀἰϊδβοοῦγβ; ο᾽θδὺ 1ἴὰ τηῦπὴθ ααἱ ἃ ΘΠΘΟΡΟ ὁργὶῦ Ρ]ὰ5 Ὀὰ5 16 ζοΐϊϊο 160 
φογ80, 16 ζοϊίο 1608 ᾿γοοῖο ἃ ραν 46 λοιπόν (ἀδοαὺ ἄπ ὃ ΧΙΧ), 16 ἐοϊο 168 
τ6780, ἃἰτιδὶ αι ἀ᾽δαῦγθδ ραγ ϊθβ ἀὰ τηδηθβοῦύ, ποίδτηταθηΐ ῬΈΙοΟρο ἀ᾽ Ατὰ- 
ὑϊο5. ὑοῦ Θηθο (νου. οἱ-ἀθβββ, Ρ. 1). 126 [οι 1608 γεοίο Θοτητηθηςφδηῦὺ 80 
16 τιοῦ οὐδέν, 11 δίαϊῦ ὄν: ἀθηῦ αὰ ἢ οχιϑίαϊὑ Ἰὰ ἀπθ ἰδθαμθ. ὕ6π0 τηδΐῃ Ροβ- 
ὑόγιθασθ ἃ αἱοαΐξθ θῇ μὈὰβ ἄὰ ζοο 167 ὑδγ80, ἃ ἰὼ ῬΙαοθ αὐα᾽οοοαροηῦ οΥ- 
αἰπαϊγουηθηὺ 165 τόοϊδηηθβ, 16 τηοῦ ἑπομένης, α᾽ Οὰ ποὺ ἄνοῃβ ὑἰγό ἑπομένην, 
αὐἱ ἔαϊῦ 16. 5818. 

20. λυμαινομ ( Δοοοπί αἷρὰ ἄθ 1᾽ὲ οὐ ἴὰ Ρ]ὰβ ρσγαπᾶθ ραγέϊθ ἀθ ᾿᾽αθγό- 
νἱαύϊομ ὧν ΘηΪογόβ ΡῈ. 16 ΤΟΡΊΘΟΣ ΙΟΥΒ 46 1ὰ γϑιϊυσ ἀπ νοϊατηθ) Μβ. 

ὃ ΧΙ] 1. γον. 8 ὙΠ], 9. 
2. Ἰβοογαΐθ, Τένιονίᾳιε,͵ ὃ ΧΥ, Ρ. ὅ Α, Ἐϑθϊθημθ. 

. Ῥραϊ-δέγθ πάγυ {γ᾽ ἂν) αὐτοῖς. 

. Οὐ 8. 1Υ7 7, οὐ 16 ποίθ 4. 
αὐτό Μϑ. 

ὲ φήσει σε Νϑ. 
. ἂν εἰ χαὶ] ἀνῆχε ΜΚ. 
. ἑχατέραν ΜΒ. 
. ἐπιτάττοντας) ἐπιτύττοντας 8. ΞΟΞΘΚΡΌΝ 
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μιμήσεως ἀφορμήν. [6] Οὕτω πανταχῇ τὸ πρᾶγμα περιστρέφοντες, 
ὑπεύϑυνον οὐδαμοῦ χατηγορίας ὁρῶμεν. [7] Οὐ γὰρ αὐτὸ δήπου 
τὸ παρασχευάζειν γελᾶν εἴποις ἂν ὑπαίτιον [0]. 158 γο] εἶναι (10) 
οὐδὲ γὰρ “υχοῦργος ὃ Σπαρτιάτης, ἀνὴρ σύννους (13) καί πράτ-᾿ 
των οὐδὲν ἄνευ μεγάλου φρονήματος, πρὸς ὃν εἰρηκέναι τὸν 
᾿“πόλλωνά φασιν 

δίζω ([32) ἢ (3) σε ϑεὸν μαντεύσομαι ἢ ἄνϑρωτον, 
ἀλλ ἔτι καὶ μᾶλλον ϑεὸν ξλπομαι, 

οὐδ᾽ οὗτος ὃ “άκων, ὃ παρὰ χριτῇ τῷ Πυϑίῳ φύσεως ἀνϑρω- 
πείας ἔχων ἀμείνω τὸν νοῦν, ὑβρίζειν ὠήϑη τὴν Σπάρτην ἱδρυ- 
σάμενος ταύτῃ Γέλωτος ἄγαλμα (14), χαλῶς γε ταῦτα φρονήσας 
χαί τῆς ᾿“΄“πόλλωνος εὐφημίας ἀξίως. [8] 4ύο. γὰρ ἄνϑρωπος 
ἔχει χοινὰ μὲν πρὸς τὸ ϑεῖον, ἐξαίρετα δὲ πρὸς τὴν ἄλογον φύ- 
σιν, λόγον χαὶ γέλωτα. [9] Ὥς γὰρ πεφύκασι γελᾶν καὶ ϑεοὶ, οἶδεν 
ὃ μεμνημένος τοῦ λέγοντος ἕπους 

ϑεοῖσι δὲ γέλως ἄσβεστος δρωρεν(!5)" 
τὸ δὲ φιλομμειδὴς φρο δίτη(!5), χἂν ἐγὼ παραλείψω, λογί- 
ζεσϑε. ὁ δ᾽ Ἔρως (ἢ χἀνεχάγχασεν εὐστόχως τὴν “«ἰήτου βαλών. 
[10] Πῶς οὖν ἄν τις ἐπιτήδευμα λοιδορήσειεν, [ἐν] ᾧ πρόσεστιν 
ἔργον χοινὸν μὲν ἀνθρώπου τε χαὶ ϑεοῦ, πόρρω δὲ γένους ἀλό- 
γου; [11] ᾿Εντεῦϑεν ἄνδρες ἐν λόγοις τε χαὶ νόμοις ἀχϑέντες 
οὐχ ἀποχνοῦσι τοιαῦτα, χαιροῦ χαλοῦντος, ἐπιτηδεύειν " καὶ τοὺς 
μὲν ἐνταῦϑα τοῦτο πεποιηκότας (18) τί δεῖ πρὸς εἰδότας εἰπεῖν; 
[12] ᾿“ποβλέψατε δὲ πρὸς τὴν Καίσαρος (45) “πτόλιν, ἣν ἐκαλλώ- 
πισὲ πανταχύϑεν ἡ φύσις " ὡραία τε γὰρ καὶ μεγάλη καὶ λόγοις 

10. Α Ῥαυθ ἀὰ ἐοϊίο 168 ὑδγϑο, 18. τηαῖπ απἱ αναὶϊξ οορὶδ 16 ἀἰβοοῦγβ, 
ἀθραΐβ 16 Θοτητηθποθιηθπὲ ᾿πβαυ δὰ Ὀ65 ἄπ [010 157 τοῦβ8ο, τϑρυϑπᾶ. 

11, ΟἿ, Τἴοσε ἀ’ Αγαΐίοβ, ὃ ΧΙΠ, 1, οὐ 16 ποίβ 10. 
12. Α 16 τπᾶῦρὸ ἀὰ τηδηπβουῖξ, ὁπ Εἰ ἰοὶ σημείωσαι. --- Οδὲ ΟΥ̓ΔΟΙ6 56 Πὲ 

οἴ6Ζ Ἡδγοδοίο, 1, 6. 
18. εἴ Μ58.: ἤ Ηότγοδοέξε. ᾿ 
14, Οὗ, ΡΙαΐαγαια, Τοινσιθ, 26, οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἦν ἀχράτως αὐστηρὸς ὁ 

«Ἰυκοῦργος" ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Γέλωτος ἀγαλμάτιον ἐχεῖνον ἱδρύσασϑαι Σωσίβιος 
. ἱστορεῖ: ΟἸδοπιδπο, 9, ἔστε δὲ “αχεδαιμονίοις οὐ Φόβου μόνον, ἀλλὰ “αὶ Θα- 

γάτου χαὶ Γέλωτος καὶ τοιούτων ἄλλων παϑημάτων ἕερά. 
1ὅ. 86. --- ΟὗὍ, Πηίαᾶε, 1, 599: 

Ἄσβεστος δ΄ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μαχάρεσσι ϑεοῖσιν. 
10. Φιλομμειϑὴς φροδίτη, ΤΠαᾶο, ΤΥ, 10: Πέίαδο οἰ Οανψεβέο, Ῥαββίτη. 
17. ΑΡο]]οηΐοβ ἀθ Ἡμποᾶθβ, ἀγσοραιέίᾳιιο5, ΠΠ|, 286: Ἐτοβ, Ὀ]οὐεϊ ἄδη8 165 

ἦδτηθθβ 4 Φαβοιῃ, Ἰδποθ απ ἐγαὶϊῦ οοπέρο Μόδόο, 
ἧκ᾽ ἐπὶ ΜΜηδείῃ " τὴν δ᾽ ἀμφασίη λάβε ϑυμόν' 
αὐτὸς δ᾽ ὑψορόφοιο παλιμπετὲς ἐχ μεγάροιο 
χαγχαλόων ἤιξε. 

18, Οὗ. 81, ὅδ, οἱ 8 ΧΠΗΙ, 2. 
19. ΟΒογικίοβ ἀόβίριθ ογαϊ πα θιηθηΐ Οδβανδθ ρδν 1 θχρυθβϑίοῃ. ἡ Καίσαρος 

(ϑαπβ αἱοαίον πόλις). Οἵ. Αίοσο ἀ’ Αταϊίοθ, ὃ ΧΙΠΙ, 1, δὲ 1ὰ ποίβ 6. 



θ2 ΤΈΧΤΕΒ ΟΒΕΟΒ ΙΝΗΙΤΘ 

ἀνθοῦσα χαὶ πλούτῳ καὶ παντοδαποῖς ἀξιώμασι, πολλῶν τε καὶ 
χαλῶν πόλεων ἡγεμὼν ἅμα καὶ μήτηρ (30) οἱ ταύτην οἰχοῦντες 
μικρὸν ἀπὸ τοῦ ἄστεος --- γινώσχετε, οἶμαι, τὸν χῶρον, οἱ μὲν 
ἑωραχότες οἵ δὲ ττεππυσμένοι --- ἐχχκύχλιον ἄγουσιν ἑορτὴν οὐδὲ 
τοῦ λαχόντος τὴν πόλιν ἰϑύνειν (51) ἀπτόντος " ἡδεῖα δὲ καὶ τελή- 
ρης ἁβρότητος ἣ πανήγυρις αὕτη " ἀφικνεῖται γὰρ ἅπασα τῆς τιό- 
λεως ἡ σχηνή (83) παραγίνονται δὲ καὶ ῥήτορες ἄνδρες τὰ μίμων 
ὑποχρινόμενοι, οὐ φαύλως βεβιωχότες, οὐδ᾽ εὐγλωττίᾳ λειτεόμενοι 
τῶν ὁμοτέχνων (38), [18] “2ρ᾽ οὖν εἰ τῷδε τῷ πράγματι στιγμὴ 
προσῆν Ἂ ἀδοξίας, ἄρχοντος ἐναντίον κἀστῶν χαὶ ξένων ἅνδρες 
ἐχεῖνοι τοῦτ᾽ ἂν ἐπετήδευον; [14] Θλλοῖς ἂν λέγειν ἀποτολμή- 
σειε (35), χἂν πάνυ δύσερις ἦ. 

8 ΧΙ. Ὁμολογῶ μὲν γὰρ εἶναί τινας οἷς ἔνι (α τῶν ἐν αὐ- 
τοῖς () [0]. 159] γινομένων διαϑερμαίνειν τὴν φαντασίαν οὐδὲ 
ϑεάτρων χωρὶς ἠρεμοῦσαν. [2] Οὐ μὴν διὰ τοὺς ἀσελγῶς ϑεω- 
ροῦντας τὴν τῶν σεμνῶς ϑεωμένων ἀνάπαυλαν χαταλῦσαι τεροσήχει" 
ὥσττερ οὐδὲ τῶν ἵππων τὴν ἅμιλλαν, ὅτι τῶν ἄϑλων οἱ πλείους 
ἔτι μὲν συνζαν)]ιστάμενοι τοὺς ἀχρατῶς ἔχοντας ἐν ἑχατέρᾳ μερίδι 
δύσφημα βοᾶν ἐχβιάζονται, τιεπαυμένοι δὲ τοὺς ἡττημένους. [9] 
Εἰ δὲ καὶ διὰ πάντων ὧν οἱ τῆς ϑέας ὥρισαν νόμοι σταδίων 
ἄγοιτό τις τῶν ἄϑλων χαὶ παντοίας ἔχοι. τύχης ἰδέας, ἐλπίδα τινὰ 
συνεχῆ νίχης ἀμφοτέροις διδοὺς, τίς ἂν ἐξαριϑμήσειε τὰς ἑκατέρων 
ἐπιορχίας τὸν οἰχεῖον ἅμα καὶ τὸν ἀλλότριον διομνυμένων νιχᾶν; 
[4] Καὶ τὸ μὲν ἄϑλου συγχροτουμένου (5) τοιαῦτα παϑεῖν ἄτοπον 
μὲν, οὕπω δὲ τῆς ἄκρας μανίας τεκμήριον" ἀλλὰ πρὸ τῆς τὸν ἀγῶνα 

20. ον. Ηΐϊοσε α᾽ Αγαΐίοβ, ὃ ὙΠῚ, 2, οὐ 1ὰ ποίβ 4. 
21. οὐδὲ τοῦτο λαχόντες τὸ τὴν πόλιν ἰϑάνειν ΝΜ. (το ὀονῖν δυ-ἄθδβϑυιβ ἄθ 

τες Ῥδ1' ὑπ ΤΟΥ ΒΟΌΣ, δῇη αὐ᾽οι 1 οογγθοίθιηθπς λαχόντος, ὨΔΌΓα Ῥδ8 διό 
ΟΟΠΩΡΡΙΒ οὺ δᾶγα ὁῤό τηὐγοάαϊῦ ἀδη8 16 ἰθχίβ ἃ 1ὰ βαϊδθ 46 λαχόντες: τοῦτο 
Ῥοιμ" τοῦ ΒΘΙΉ 016 δέσθ ἀἂπὸ ργόξθπαπθ οουγθοίΐομ 46 οοΡἰβύθ, Ὁ] Βοῦἃ νη 6 
ἃ 14 βαϊΐθ 4ἀθ 1ὰ ργοτωηϊδγθ ἔδαξβ.) Οἵ, οἱ-ἄθδβδβδοιβ, 18, ἄρχοντος ἐναντίον. 

2, Οπ 5εϊύ 16 τυ θ 46. τηΐτηθβ οὖ ἀ μἰδύτίομβ ἀθ ἰουΐοθβ βογίθβ. 418 
Ῥγοααϊβαιὺ 1ὰ ὥσθ βοὰβ ᾿᾿ἘΠΩΡΙΓΘ (νον.» δὰ ΒΡ α5, 168 ὑθχίθϑ 46 ΟὙΎΒΆΓ, 
1)εν Ἡδηνίβοῖθ ίηιιιβ, Ὁ. 48): 11 ΗὟ 8 τίϑηῃ ἀ᾽ δῥίοππδῃηξ αὰθ Οδβαγόθ ὧδ 
Ῥαᾳ]θϑυϊπθ ροβϑόδδὺ ἀἂπθ ΠΟΙ ΌΡΘαΒ86. ὑσοὰρθ 486 τηΐ 68. 

28, Οὗ, Αἴοσο ἄε Μαγοΐον, 1, ρ. 109, 1. 8, Βοίββοη., πλήϑει τε λόγων καὶ 
τρόπῳ χκαϑεστηχότι τὰ πρῶτα φέροντι τῶν ὁμοτέχνων. 

24. προσῇ Μβ8. 
25. Ἐβομῖπθ, Οἰδδίρηοη, ὃ 181, Ρ. 521, πἰμμστλ μέν λέγειν: 8 160, Ῥ. 547, 

ἀπετόλμα δὲ λέγειν. 

ὃ ΧΠῚ 1. ὅδ (16 τ ὀϊαμῦ βαγτποηίό Ἰαΐ-τηδτηθ αἰ τη βῖρηθ αὐἱϊ γΘβΒθυη Ὁ]6 
ἀπ Ρθὰ ἃ Ἰ᾽ αργόνϊαὐϊοι 46 ους, τηαῖβ ἀαναπίαρθ ἃ 6616 46 οις) Μ8. 

2. ἄϑλους συγχροτουμένου Μβ. 
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, ΟῚ ὅτι γ9ν τ ᾿ Ἴ , ᾿] ΄ ᾽ 
τελούσης (35) ἡμέρας οὐδὲν ἥττον εἰς ἐττιορχίαν ἐχφέρονται, χαϑ' 

αὑτοὺς μὲν ἀγωνιῶντες ἑκάτεροι, πρὸς δὲ τοὺς ἐναντίους ὀμνύν- 
τες ὡς αὑτῶν ἔσται τὸ χράτος, τῆς πρὸς τὸν ἀγῶνα φιλονεικίας 
οὐχ ἐώσης αὐτοὺς ἐννοεῖν ὡς ἀνάγχη τοὺς ἑτέρους ἐπιορχεῖν" ἀλη- 

; αὖ. ὁ ὁ δε , » ΦΙᾺΝ 2 
ϑέστερον δ᾽ εἰπεῖν ἀμφοτέρους, ἄλλων ἐν ἄλλοις ἄϑλοις ἀἁποτυ- 

-" ΄ ᾿ 5 
χόντων τῆς ἐνόρχου μαντείας. [5] Εἶτα διὰ τούτους ἀναιρήσομεν 
ϑέαν ἣν ̓ Α΄πόλλωνι τῷ 4ηλίῳ τπιροσέϑεσαν ᾿4“ϑηναῖοι ("); [6] ᾽.λ)» 

’ Ἁ ᾿ Ὁ - " ΄ , 

οὐ δίκαιον τοὺς ἐχπίπτοντας τοῦ σχοποῦ τῶν πραγμάτων αἰσχύνην 
τοῖς πράγμασι φέρειν. [7] Ταμοῦσι γὰρ ἅνϑρωστοι πολλοὶ μὲν 
ὀρεγόμενοι τέκνων, πολλοὶ δὲ πρὸς ἡδονὴν " αὐτάς ϑ᾽ ἃς ἄγομεν 
ϑεῶν πανηγύρεις (5) οἱ μὲν ὁσίως τελοῦσιν, οἱ δὲ πρόφασιν ἄσω- 
τίας τιοιοῦνται. [8] Οὕτως ἄρα κἀχεῖναι, αἱ πάντων εἰσὶ τῶν ἐν 
ἀνθρώποις τὸ μέγιστον, ἔχουσι δήπου τινὰς οὐχ ὡς ἔδει χρωμέ- 

2 ’ θ ΓΙ Ἁ " , - 

γους. [9] Οὐ... .. ϑησόμεϑα (9) νόμον μὴ χρῆναι γάμῳ χρῆ- 
᾿ , , " - ΄ ν 

σϑαι, μὴ ϑείαν ἄγειν πτανήγυριν ". οὐ γὰρ ἀντὶ τοῦ κολάζειν τὸ 
φαῦλον δεῖ τὸ χρηστὸν ἀδικεῖν. [10] ᾿“2λλὰ μὴν τῆς ὑγιείας, εἴττεῤ 

Α Ψ , Ἀ Α - Α ΡΩ 3 2 ͵ 

τινὸς ἀλλου, πρόνοια (ἢ χαὶ σπουδὴ πᾶσι μὲν ἔστιν (58) ἀνϑρώ- 
ποις, μάλιστα δὲ τοῖς νόσων πεπειραμένοις " καὶ γὰρ ἐκ τούτων 
ὀδύνη τὴν (Ὁ) ἐχείνης ἐμιφαίνει σαφῶς εὐφροσύνην, ἐπεὶ καὶ πᾶν 
2 , - , ’ ἀγαϑὸν ἥδιον φαίνεται τοῖς οἷον τοὐναντίον πέφυχεν ἐγνωχόσι. 
[Π] “Ἵἔγεται τοίνυν τις ἀήϑει νόσῳ περιπεσὼν πολλῶν μὲν ἰατρῶν 
εἰς πεῖραν ἀφῖχϑαι, μηδένα δὲ χρείττω τοῦ πάϑους εὑρεῖν. [12] 
Ὡς δὲ τὸ χαχὸν ἄμαχον ἡ ἣν χαὶ μάτην ἄλλοτ᾽ ἄλλα προσήγετο 
φάρμαχά τε χαὶ τοτὰ χαὶ σιτία, τούτων δή τινα τῶν γελωτοπτοιῶν 

ἘΣ. 5 Ὑν Ὁ, δὲ ἴᾳ, δυο δι 
4, Τππογαϊάο, ΠΙ, 104 (ἃ 1α ἢ), οἱ 4 ϑηναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα ἐποίησαν 

ἪΙ 5᾽ ἀρτὺ 465 76θχ ό!οι5) χαὶ ἱπποδρομίας, ὃ ὃ πρότερον οὐχ ἦν. 
ὅ. Ἔστι δὲ (Χορίκιος) καὶ τῆς εὐσεβείας ἐραστὴς, τὰ χριστιανῶν ὄργια χαὶ 

τεμέγη τιμῶν" τιλὴν οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ὀλιγώρως καὶ λόγῳ σὺν οὐϑενὶ μύϑους χαὶ 

ἱστορίας Ελληγιχὰς, οὐ δέον ὃν, ἐγκαταμίγνυσι τοῖς ἑαυτοῦ συγγράμμασιν, 
ἔστιν ὅτε χαὶ ἱερολογῶν. (Ε΄ῷ ῬΙιοί. Βιδιϊοίϊι. οοά. ΟἹ,.Χ.) ΟΥ̓. 168 ΓΘηγΟΙΒ ἀθ 
Βοϊββοηδθ, ἃ Ῥγόροβ 46 δοδ ἰδχέβ, Ρ. νυἱ] ἀθ βοὸῃ ἐαϊθίοι ἀθ ΟΒοΥΊΚΊοβ, 
-ποίθ 2; οὖ, ἄδηβ 16 ργέβοηὐ ἀἰβοουγβ, ὃ ΥἹΙ, 2, ναὶ μὰ “ία: ὃ ΥἹ, 18, ναὶ 
μὰ τὸν Ποσειδῶ (οοπ͵θοίατθ, ἃ 1ὰ ποίθ 22): ὃ ΧΙΧ, 9, πρὸς ϑεῶν: τὸ, γὴ 
“ία: ὃ ΧΙΥ͂, 4: οὐ βυτίουξ 168 Ῥαββαρϑβ βυϊνϑηΐθ, Ἐ Ϊπ, 11: 8501, ἀ:8: 
ὃ ΧΥΙ͂Ι, ὅ: Ἢ ΧΧ, 

θ; οὐ ϑησόμεϑα Μ8.: 16. 8608 τόοίδιηθ ἀπθίαιθ ΟΠ086 ΘΟΠΊΤῚΘ οὐ {μέντοι 
ϑησόμεϑα, οὰ Ὀίθῃ οὐ {μὴν ἀλλ᾽ οὐ) ϑησόμεϑα. 

1. πρόνοια οϑὺ 16 ἄθγηΐθυ τποῦ ἀθ ἴὰ ἀδγπίὸγ Ἰίρτθ ἄπ ζοἠο 159 γϑοίο. 
Οὴ 110 ἄδηβ 16 τιδηθβουῦῖέ δυ-ἀθββοιβ ἀθ 66 τηοὺ, --- ο᾽δϑύ-ἀ-αἴτο ἃ 16 Ρ]866 

απ οοοαροπὶ ογαϊπαϊτοιηθηῦ 168 τόσ τηθβ, αυδπᾶ 11 Υ 6 ἃ, --- χαὶ γῦν (ἔγϑοθβ 
ἀθ ρναίίαρθ βοι8 ὃν). 16 ζοἹο 169 Ὁ6780 ΘΟτητηθπῸΘ 80} 68 τηοίβ χαὶ 
σπουδὴ. 

8. Ρραΐ-δέγτο πᾶσι μὲν ζἔνΣ ἐστιν ἀγϑρώποις. 
9, Ῥραϊ-δέγο τῆν (ἐξ) ἐχείγης. 



β4 ΤΈΧΤΕΒ ΘΒΕΟΒ ΙΝΕΡΙΤΘ, 

οἴχαδ᾽ εἰς ἐκείνου συχνά τις ἄγων εἰσήει, βουλόμενος βιάσασϑαί 
πως αὐτῷ χαὶ μετενεγχεῖν ἀπὸ τῆς ὀδύνης τὴν φαντασίαν" ὁ δὲ 
τὰ τῆς οἰκείας ἔπαιζε τέχνης, ὅπως καταπραῦνοι τὸν κάμνοντα" 
τοῦτο ἐχείνῳ ψυχαγωγίας γέγονεν ἴασις (19). [18] Πῶς τις ἂν 
πρᾶγμα χακίσειεν, [ἐν] ᾧ καὶ νόσον ἰάσαιτο (11) πᾶσιν ἰατροῖς 
ἀπειϑῆ; 

ὃ ΧΠῚ. Πρὸς ταῦτα τοίνυν ἀντειπεῖν ἔχων οὐδὲν, ἐμοὶ δὴ 
χρήσεται μάρτυρι (Ὁ τοῦ μὴ καλὸν εἶναι τὸ χρῆμα. [2] Τί γὰρ, 
φησὶν, οὕτω φρονῶν, οὐδὲ τὴν ἔναγχος ϑέαν τῶν, ὡς αὐτὸς 
ἔφης (5), ἐπιτηδείων σοι καὶ φίλων ἐν πανηγύρει δημοτελεῖ νύχ- 
τωρ (ὃ) ἀχϑεῖσαν, οὐδὲ ταύτην ἰδεῖν ὠήϑης σοι (4) πρέπειν; [8] 
Οὐ τὸ ϑέαμα φεύγων, ἀλλὰ νόμον φυλάττων ὃν ἔϑηχεν ἣ συνή- 
ϑεια τοῖς τῇδε παιδεύειν ἐπιχειροῦσιν (5) ὅτι γὰρ ἐξ ἔϑους 
ἡμῖν, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ φύσιν αἰσχρὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα δοχεῖ, τεχμή- 
ριόν σοι γινέσϑω περιφανὲς τὸ τοῖς μαϑηταῖς ἐνδιδόναι μιχρὰν 
ἐντεῦϑεν ἔχειν ῥᾳστώνην, εἴτε πανδήμου τινὸς ἑορτῆς ἀγομένης, 
εἴτε σύγγραμμα νέου ττεπιληρωχότος ἐφ᾽ ᾧ τὸν παιδευτὴν χρυσοῦν 
ἕνα λαμβάνειν νενομοϑέτηται καὶ μιᾶς ἡμέρας ἀνάπαυλαν αὐτῷ 
τε διδόναι τῷ νέῳ καὶ τοῖς ἐκ τῆς αὐτῆς ὁρμωμένοις παλαίστρας" 
χαὶ σεμνῇ τὴν ἡμέραν ἀμέλει καλοῦμεν ἐπωνυμίᾳ. [4] Εἰ δὲ βλά- 
βην ὃ παιδευτὴς ἐκ ταύτης αὑτῷ τῆς ϑέας ἕπεσϑαι δεδοικὼς ἐφυ- 
λάττετο, πολὺ {γὺ ἂν μᾶλλον τοῖς οἰκείοις διεκελεύετο μαϑηταῖς 
εὐλαβεῖσθαι" εἰ γὰρ ὑπὲρ αὑτοῦ τὴν διάνοιαν ἐταράττετο τταιδεύ- 
οντός τὲ χαὶ πρεσβυτέραν ἄγοντος ἡλικίαν, πῶς ἂν νεωτέροις καὶ 
φοιτηταῖς ϑεωρεῖν ἐνεδίδου (6) τοσοῦτον ὅσον προσήκει μειρακίοις 
“Ἑρμῇ διαχονοῦσι καὶ ἸΠούσαις (Ἴ); [5] ..4λλ᾽, ὅπερ εἶπον, οὐ βλά- 

10. Νοὺβ ἀσΘΩΒ Ἰτηρυῖπηό (6116 4116118 16 ἸΘφοῃ ἀπ τηδπυβονῦ. --- Ιμ8 5618 
Β΄ Δοσοτητηοάογαῖς Ὀΐθη ἀρ γοὔτως ἐχείνῳ ̓ χ (ἐχ)ὴ ψυχαγωγίας. 

11, χαχίσειεν (ἃ 66 Ἢ Ἢ βϑιβθ]θ | ἐν ᾧ κ᾿ ν. Ἰάσατο Νί8. 

ὃ ΧΠΙ1] 1. βιώμευψὼ (δ ῬΥΘταϊὸσθ τηδὶη) Νί8.; οἱ ἃ 16 τρδτρθ, ὑοῦ. 46 
ῬΓΘΙηΪὸσΘ Ἔν μαρτυρεῖν. 

2. ου. δὰ ὃ !, ὅ. 
8. Οἱ. ὁ ὙΠ 2 οὐ ἴὰ ποίθ 2. 
4, φήϑη σοι ΝΒ. 
δ. ΟἿ, οἱ-ἀθββουβ, ὅ, οὖ βασίοαῦ ὃ 1, 4, οὰ ΟπονιΚίοβ γσδοοπέθ ἄθ [αἱ- τηδτηθ 

41} Δ ]αἱῦ δὰχ τοργόβοηξαθίοπβ 468 ταΐπλ88 πρὶν εἷς παιδευτὰς ἐγγραφῆναι. 
6. ἐνεδέδοι Νί8. 

, 7. Οὗ, Οὐ αἴϑοῃι ἤιριδδγο (6 ῬγΌΘΟΡο, Ῥ: 8, ἄθγη. Ι., Βοίββοῃ., ἐπὶ μὲν ϑύρας 
ἤχε ποιητιχὰς ἡλικίαν ἔχων ἣν οἱ τὰ πρῶτα παιδευόμενοι γράμματα, εἷς 
Ἑρμοῦ δὲ παλαίστραν ἐφοίτησε χρόνον ἄγων τοσοῦτον ὅσον οἱ τὰ “Μουσῦν 
ἔτι μανϑάνοντες: Ἤϊορο ἄο Μαγοΐοη, 1, ». 108, ἄογη. 1., παρὰ ϑύρας γε 
ποιητιχὰς χαὶ τῆς ἐχεῖϑεν ἐμφορηϑέντα σε ἹΠούσης τῷ κορυφαίῳ παρεδίδου 
τῶν Ἑρμοῦ χορευτῶν: ΟΥ̓. {ἱι. ἄ6 Ῥγόοορο, Ρ. 8, 1. 4, ἐν Ἑρμοῦ ταχϑεὶς 
ἀϑληταῖς χαὶ τέχνη χαταπαλαίσας. ὲ 
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βης εἴργει μὲ [0]. 160] φόβος, νόμος δέ τις ἡμῖν ἐπιχώριος, οὐ 
τοῖς πανταχοῦ παιδευταῖς ὡρισμένος " τοιγαροῦν ἀνὰ τὴν Φοινί- 
χὴν ἅπασαν, εἰ διδασχάλων τις ἀϑέατος εἴη (8), δύσκολος εἶναι 
χαὶ δυσάρεστος ὑποτιτεύεται " τελὴν εἰ καὶ δώσομεν πανταχοῦ κύ- 
θιον εἶναι τὸν ἐνταῦϑα κρατήσαντα [τὸν] νόμον, οὐ μίμοις τοῦτο 
γίνεται ψόγος" ἢ γὰρ (9) ἂν ἀποβάλλοιμεν (0) ἱπποδρομίας χαὶ 

κυνηγέσια χαὶ χοροὺς ἄδοντας χώρχησιν καὐλοὺς χαὶ χορδῶν ἅρμο- 
γίαν --- τούτων γὰρ οὐδενὶ παιδευταῖς νενόμισται παραβάλλειν ---" 
ὥστε νόμῳ πόλεως ἀχολουϑοῦντες οὐ ϑεώμεϑα μίμους, ἀλλ᾽ οὐ 
δεδιότες μή τε βλάβος ἡμῖν ἐντεῦϑεν ἐμπέσῃ. [6] Πολλὰ γὰρ" 
τῶν ἐπὶ σχηνῆς τελουμένων (13) παιγνίων ἔκ προοιμίων εἰς τέλος 
οὐδὲν ἔξω σεμνότητος ἔχει. [7] 4όξαις ἂν ἄνδρα βλέπειν χαϑ- 
ἑστηχότα σωφρονεῖν παραινοῦντα τῇ συνοιχούσῃ καὶ φεύγειν τῶν 
φιλαιτίων τὰς λοιδορίας ̓  ἔνι καὶ στρατιώτας ἰδεῖν, καὶ δητόρων 
ἀχοῦσαι, δυεῖν ἐνίοτε μίμων τοῦ μὲν ἀλόγιστόν τινὰ μιμουμένου, 
τοῦ δὲ καλῶς ἐν λόγοις ἀχϑέντα, ὥστε γελωμένου μὲν ἐχείνου, 
χροτουμένου δὲ τούτου (13), λογισμὸς εἰσέρχεται τοῖς ϑεωμένοις 
ὡς δεῖ παίδευσιν μὲν ἀγαπᾶν ὅπως ἐπαινοῖντο(!8), ἀμαϑίαν δὲ 
φεύγειν ἵνα μὴ σχωμμάτων γένωνται πρόφασις. [8] Τίς δ᾽ οὐχ 
ἂν ἀπείτεοι καταλέγειν ἐπιχειρῶν ὅσα μιμοῦνται; δεσπότην, οἰχέ- 
τας, χαπήλους, ἀλλαντοτεώλας ({2), ὀψοποιοὺς, ἑστιάτορα, δαιτυ- 
μόνας, συμβόλαια γράφοντας, σαιδάριον ψελλιζόμενον, γεανίσχον 
ἐρῶντα, ϑυμούμενον ἕτερον, ἄλλον τῷ ϑυμουμένῳ πραῦνοντα τὴν 
ὀργήν. [9] Τί οὖν ἅπαντά μοι παραδραμὼν σχῆμα σεεττορνευμένου 
φέρεις εἰς μέσον; ἢ τοῦτο μόνον ἡμῖν τυγχάνεις τεϑεαμένος; [10] 
Τί δὲ; τοῦτο μὲν τοὺς ὁρῶντας ϑηλύνειν ὑπολαμβάνεις, τῶν δὲ 
βελτιόνων σχημάτων οὐδὲν πρὸς ξαυτὸ μεταφέρειν οἴει τοὺς 
ϑεατάς; [11] Καίτοι τὸ μὲν νόσος ἐστὶ φύσεως ὅρον ἐχβᾶσα, τὰ 
δὲ ζηλοῦν τε καὶ πράττειν ἡ φύσις ἐνομοϑέτησε. 

8. δ: οδὺ ορ(αὐῇ, οἵ, οἱ -ἀθϑβοὰβ 1ὰ πούθ 18, 
9. Ὗογ., 50} ἦ γάρ, Υἱροῦ, 126 ργαροίριυξβ Οαγαοσας αϊοίτογυὶβ ἰαϊο ἐβηνΐβ, 

,Ῥ. 411 (46 44.). 
10. Ῥοαΐ-δίγο ἐχβάλλοιμεν. Οὗ, 8 ΧΥ͂Π, 8, ὥστε μέίμων ἐχβεβλημένων 

συναπελαύγονται τούτοις οἱ μείζονα βλάπτοντες. ΟὟ 611.) 
11. Οὗ 8, 2, οὐ 16 ποὲθ 2. 
12. δὲ τούτου ᾿δὲ ἐκείνου ΜΒ. 
15. ΟΠονκίοβ, οοτήτηθ οἡ 18 ἀ6]ὰ ἴαϊ ΟΌΘΟΥΨΟΡ ἃ Ῥ] αϑίθυΥ 8. ΤΘΡΥΒ685. Θἢ 

Ῥαθ]ϊαηύ "Έ ον α᾽ Αγαΐῖοβ (γογ., Ῥὰν 6χ., ὃ Υ11, 8, οὐ 1ὰ ποίβ 8), θιῃρ]οὶθ 
Ἰ᾽ορίαν Ἰὰ οὰ ῬΘαύ-δύγθ 168 ΑΔδαα68 ΠΘ Ῥ᾽αυταϊοηὶ Ῥᾶ8 τηΐῖβ. ΟΥἿἉ, ϑῇοοΟΥΘ 
οἰ-ἀοββα8, ὅ, εἰ διϑασχάλων τις ἀϑέατος εἴη. --- Α Ἰὰ Ἰίρπθ Βαϊγαπέθ, οἵ, 
Ῥοὰν πρόφασις, ὃ ΧΙ, 7. 

14, Ηὐϊαϊύ-ο6, ἀδη8 168 Τα π.68, 1 βοῦν Ϊ ἀἄὰ ῬΟΥΒΟ Πρ ἀθ5 Οἠουαϊῖογ8 
Δ’ ΑαἸβέορμδηθ ὃ 

ὄ 
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8 ΧΙΥ͂. Βούλει τὴν ἐκ τοῦ πράγματος ὄνησιν [[0]. 160 γο] ὁρ- 
ϑῶς ({) ἐξετάσαι; [2] Σχόπει τὰ μέγιστα τῶν ἀνϑρωττείων χαχῶν, 
ὀργήν τε καὶ λύπην, ὧν ἡ μὲν τῶν ἰδίων ἐξίστησι λογισμῶν -- 
εὐ(3) γὰρ ἔφη τις τὸν ϑυμὸν μανίαν ὀλιγοχρόνιον εἶναι ----, τὰ τελεῖ- 
στα γὰρ() ἅπασιν ἀρρωστήματα λύττῃ() χατὰ τὴν τραγῳδίαν (Ὁ) 
συμβαίνει" οὐδένα δὲ ῥῴδιον ἀμφοῖν ἀπηλλάχϑαι(5), ἀλλὰ τὸν μὲν 
ἀνιᾷ τι, τὸν δὲ παροξύνει (1), τισὶ δ᾽ ἀμφότερα ταῦτα παρενοχλεῖ. ; 
[3] Ἤδη τις νουϑεσίαις (8) οἰχείων (Ὁ) ἢ φίλων οὐδὲν ἐνδιδοὺς 
μίμους ϑεασάμενος ἐφαιδρύνϑη, τὰ μὲν εἰς τούτους δρῶν, τὰ δὲ 

“λογιζόμενος. ὡς χἄλλους εἰκὸς ἐν πλήϑει καϑῆσϑαι τοσούτῳ (19) 
πάσχοντας μὲν αὐτῷ παραπλήσια, μειδιῶντας δ᾽ ὅμως" ὥστε, κἂν 
μὴ βεβαίας ἰάσεως τύχῃ, τόν γε τοῦ ϑεάματος χρόνον χουφότε- ᾿ 

ρον ἕξει. [4] Ἵππων μὲν οὖν ἀγῶνες ἐκμαίνουσι ἴω) μᾶλλον ἢ ἢ 
τέρπουσι τὰς τῶν ϑεωμένων ψυχὰς, καὶ πολλὰς ἤδη καὶ ἡνθδν 
ἀνέτρεψαν πόλεις" μῖμοι δὲ τέρψιν ἀτεράγμονα καὶ στάσεως ἐλευ- 
ϑέραν καὶ ταραχῆς ἐπιδείχνυνται καὶ μᾶλα (13) συμβαίνουσαν τῷ 
Διονύσῳ. [5] Κἀνταῦϑα μὲν οὐδεὶς σύννους οὕτω καὶ κατηφὴς (18), 

δον. λον ες 

8 ΧΙΥ.] 1. Οδἰξα ραρθ οϑὺ ἐοὰΐ οηὐὸσθ Ὧθ 18. τηδὴθ τηδὶπ αὰθ 16 ἴο 110 
108 τϑοῖο (ΥΟυ. ἴὰ ποίθ 19 ἀκ ὃ Χ). 

2. Εὖ ἔφη τις τὸν ϑυμὸν μανίαν ὀλιγοχρόνιον εἶναι, ἔταρταθηῦ πα΄ 662 
Βοϊββοπδᾶθ, Ρ. 297, ἀνθὸ οϑὐΐθ ποίθ: « ΤἬιυηϑίϊαβ Οταῦ. 92, Ὁ. 828, ἐγὼ δὲ 
οἶμαι τὴν ὀργὴν μαγίαν ὀλιγοχρόνιον εἶναι. Οποᾷ οὐΐδτη ἀἰχὶν οὐ Οταΐ. :: 
Ρ. 7. ὅθῆθοὰ Πθ τὰ 1, 1,2, φιυϊάαηι ἐξαγιιο 6 δαρὶοηείθιι8 υἱγὶβ ὕγαηι αἀἰφογεΐ 
ὑγευθηι ἱμδαηίαηι. ΤΌϊ ΒΟ ΚΟΡ᾿. Ηογαίϊυβ Ερίβί. 1, 2, 62, 7 ΚΟΥ δ δοΐβ 
68έ.» ΟΥ̓ΘῚΠ ἀδη8 Ὧπ6 ποθ 801 16 Ῥαβδδρ οἷδό ΦΉταοο, ΤΑΡΡΤΌΟΙΙΘ ΘΠΘΟΙ Ὁ 
Ῥμηότγαομ, Ρ. 417, Μοίηριο, μαινόμεϑα πάντες, ὁπόταν ὀργιζώμεϑα, εὐ Οαΐοῃ 
Τ᾽Αποίθῃ Οἢ6Ζ ΒιοΡόο, ΧΧ, 68, τὸν ὀργιζόμενον γόμιζε τοῦ μαινομέγου χρόνῳ 
διαφέρειν. Οὐ. Οα]ΐθη, ᾿ῬΙρνιοϑϊο οὐ ἐγαϊέοηιομὲ 68 Ῥαϑβϑίοη8, οἸδΡ. ὅ (ὑ. Υ, 
ῬΡ. 22), ὅτι γὰρ ὁ ϑυμὸς οὐδὲν ἀποδεῖ μανίας, ἐξ αὐτῶν ἤδη ὧν ποιοῦσιν οἱ 
ϑυμούμεγοι μαϑεῖν ἔστιν: Η. Ἐϊδύϊθπηθ, ἂὰᾷὰ 7 )6ϑαλιη"8, 8. Ὁ. ὀλιγοχρόνιος, 
«Μοάϊοὶ ὀλιγοχρόνιον μαγίαν, ῬιγοΥδηι 8. Τηβαπίαηι ϑγουὶ ἀν αηΐθηι ἐδηυροῦα 
αϊωογιέ..., χα... Ἰουὶ (6 οανϑα οαογία, 8ἐαϊίηι ουαη δοῖξ. ν (ΝΟῸΒ ἸΘΤΙΟΤΌΠΒ 
ἃ α6] ὑθχίθ ἀθ8 τηδάθοίῃβ οΎΘο5. Εἰβύϊθπμηθ αὶ ἰοὶ 411π|510}.} 

8. Τήγο τὰ πλεῖστα δ᾽ ἅπασιν ὃ 
4, λύπη ΜΝ. 
δ. Οὗ Τϊοσο α᾽ Αγαϊϊοδ, 8 Υ, 8 οὐ 1ὰ ποίϑ 7. 
6. Οἱ. πα οὐ 16 ποῖδ 4. 
7. τὸν δέ ὯΝ παροξύνει 
8. νουϑεσίας Μ8. 
9. θ᾽ Αρογὰ οἱαείων (Ὁ), ὁμαπρό (ρϑαύ-δέγ6 46 βθοομᾶθ πηδῖ}) δὴ οἰκείων Νί8. 
10. τοιούτῳ ἄδῃβ 16 ἐοχίβ, τοσούτῳ ἃ 16. τηᾶῦρα (46 Ῥυγθηϊδνθ τηδῖη) Μ8. 
11. ἐχβαίνουσι Μ8.: ἐκμαίνουσι ΤΟυΤΠΊΘΥ. 
12. μάλα]. Νοῦβ πᾶγοπβ ρὰ ἀφο ΤΟΥ οὖ τοὺ ααἱὶ ιφϑὲ ἰοὶ ἄδηβ 16 τηδῃὰ- 

Βουὺ: οὐ αἰγαῖῦ ααθίαθθ Θἢ086 ΘΟΙΉΤΩΘ ΠΤ (οα μάλλὉ). Οἡ ἃ τὴίΊβ ἄδῃηβ 18 
ἰοχίθ μάλα, ααὶ ραγαῖδ ΘομΥ ΘηΪ" 8586 Ὀθῃ δ 856η8. 

18. ΟΥ, Τϊοσο Ο᾽ Αγαϊῖοδ, 8 ΧΙΠ, 1, μὴ ζηλωσὰς ἐχεῖνον τὸν χατηφῆ χαὶ 
σύννουν Ἐπαμεινώνδαν, οὐ Ἰὰ ποὶθ αἰΐόνθηίθ ἃ 66. Ῥαββαρθ. 
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» . - 2. 

ὃς οὐ φαιδρότερος ἔσται" ἐχεῖ δὲ, πρᾶος οὕτω χεὐϑυμός (18) 
᾿] 3 ν α δ) 5» . - " , , 
ἐστιν οὐδεὶς, ος οὐχ ἐξάπτεται καὶ βοᾷ καὶ φιλονεικίας ἐμτείτελα- 
ται χαὶ ϑυμοῦ. [6] Τοιγαροῦν ἀποδέχομαι τῶν πόλεων τὴν ἐπί- 
γοιαν αἷς νενόμισται μίμους ἐν ταῖς τῶν ἵσιπτων ἁμίλλαις μεταξὺ 

’ - » λ, , - ᾿ ’, λ ’ 1 " 2 Ν 

παίζειν τῶν ἄϑλων, ἕνα τοῖς ϑεωμένοις μαλάξωσι (5) τὴν ὀργὴν, 
τὴν μὲν τῶν ἡττημένων πραὔνοντες λύπην, τὴν δὲ τῶν νενικηχό- 

3 , «“ ἧς , ν « ᾿ ΡῚ 2 
τῶν ἀναστέλλοντες ὕβριν᾽ χηλούμενοι γὰρ οἱ μὲν ἔλαττον ἀϑυ- 
μοῦσιν, οἱ δὲ τὴν ἧτταν αὐτοῖς ὀνειδίζοντες παύονται, κἂν μὴ 
σύμπαν [ἴο]. 161] τὸ (6) μέρος (17), ἀλλ᾽ οἱ πλείους τὸν ἀριϑμόν" 

- - ΕῚ - ς ἅ 
χἂν ἡ πᾶσα τῶν νενικηκότων ἐπιμείνῃ ([85) βοῶσα μερὶς, ἧττον 
-“ ’ -" 2 " , 

τῆς ἐναντίας οἱ πλεῖστοι βοώντων ἀχούσονται σεερὲ μίμους ἦσχο- 
΄ Ἁ ’ - 

λημένοι. [1] Ἱπποδρομίας μὲν οὖν χώρχησιν ὑπεραίρει τὸ πρᾶγμα 
τῷ μηδὲν στασιῶδες τοῖς δήμοις ἐμβάλλειν, ϑαυματοποιοὺς δὲ 

ν ’ ς ΄ ’ ᾿ ᾿’ - 

χαὶ τραγῳδίας ὑπόχρισιν μετιόντας (18) χαὶ λύρᾳ χρωμένους τῷ 
μὴ κόρον διδόναι " ἐχείνων γὰρ οὕτως ἐνεπλήσϑησαν ἄνϑρωποι 

- ᾿ « , , 90 2 , [2 

τῶν ϑεαμάτων, ὡς μόλις δημοσιεύειν (39). [8] Οὐ τοίνυν μόγον 
τοσαύτην ὑπὲρ αὑτῶν ἀφϑονίαν χορηγοῦσι διχαιωμάτων, ἀλλὰ 

᾿ ΕΣ ᾿ - “ 2 

. χαὶ τὴν πολιτείαν ἡμῖν οὐ μικρὰ πολλάχις εὐεργετοῦσιν, ἄρχον- 
τας ἐν χαιρῷ τοῖς σχώμμασι σωφρονίζοντες. [9] ““ναβαίνει γὰρ 
αὐτοῖς καὶ μέχρι (31) δυναστείας ἡ παρρησία (33)" καὶ τῶν μὲν 

14. χαὶ ἄϑυμός Ν8.: χεὔύϑυμός Τουγπίθγ. 
16. μαλάζωσι φτοτηϊὸνα τηδῖπ (11 Β6ΙῚ Ὁ]6 αα ὯΠ6 τηδΐῃ ροβύδυ ΘΓ αἰ γοῦ]α 

ΘΟΥΥΙΡΌΤ μαλάξωσιἿ Μ58. 
16. Ανγϑο 16 οϊο 161, 16 τηδὶπ ααἱ ἃ δου ἴὰ Ρ]ὰ8 ουδαπᾶθ ραγεϊθ 46 66 

αἰβοοῦγβ τ ρτ πα (νου. 8 Χ, ποίθ 19). 
17. μέρος τ-τεξ ρατίῳ οΥ ἐΐια Οἴγοιιδ (ΞορῇοοΙοβ, Οαγοοῖς Τ,οαϊσοη ΟΓ ἐἶι6 ΤοηιαῊ 

απᾶ Βυηφαγέϊηο ρογίοαβ, 5. ἢ. γ.: ΠΟΤ ὈΥΘῸΧ ΘΧΘΙΏΡ]68). ερίς ἃ. 16 τηδτηθ 
568 ὉΪὰ8 ὈΔ8 ἀδπη8 οθὐξθ τηδηθ Ῥῆγαβθ, οὗ διιβϑὶ οῃθΖ βαϊπὲ αἸἐροιρο 6 
Ναζίδηζθ, ᾧὕ. ΧΧΧΥ͂Ι, 00]. 804 Α, Μίρπθ. 

18. Ῥοαΐϊ-δίτϑ ναιᾶναϊυ-1} ταΐϊθαχ δοῦσα ἐπιμένῃ Ὁ 
19. Τὐογαύθαν ἕαϊέ 8] βίου ἃ 468 τοργδβθπίαιοηβ 46 ἐγαρ 6165 οἰ αββί 168. 

Βίῖθπ αὰθ6 66 βρθοΐβοϊθ ἀθυϊηὺ ἀθ τηοΐηβ δὴ πτηοΐηβ σοῦδό (αγγβαν, 1)6Υ Πὸ- 
ηυΐβοῖιο Μϊηνιβ, ῬΌ. 47 . 49), οῃι γοϊύ ρᾶγ 168 ᾿ῃβουρυοη8 οὖ Ομ 8Ζ 168. δα θα ῦβ 
4] 8588 ἀἄοῃπᾶ ΘῃοοΟΘ 46 ἐθῖὴρβ 6ῃ ἰθιὴρβ ἀ68 τοργόβθηζαθίομιβ ἄθ οδ. β'ῬΠΥΘ 
ἄδηβ αἴνθυβθβ ραγέϊθϑ 46 1 ΘΙΏΡΙΓΘ, ᾿υᾳ8αὰθ βοὰβ 16 τὸρτιθ 46 Ζυβέϊπηϊοη. (1δ1ά., 

ΠΡ. 47.) Τι6 ἰδτηοίστιαρα ἄθ ΟΠ Κίοβ νἱϑηὺ β΄ δου δὰχ ἰθχέθβ απ ΤῸΠ 
οΟΠμπδίββαῖϊύ ἀδ]ὰ. (Π οϑὺ 46 πουύοδὰ αὐδδίύϊοη 68 δοίθυῦβ ὑγαϑίαθ85 Ὁ]8 
Ἀα8, ὃ ΧΥ͂Π, 2.) --- Τοπιϊβϑίοι 46 Ἰ᾽αγέϊοϊθ ἀθναπὺ μετιόντας εὖ χρωμέγους 
οϑὺ ἃ ποίεσ. 

20. Οὗ. Ὑπέορμαπθ, ΟΠ γοποσΥ αρ]ιῖο, τ. 281, 1. 2, ΟἸαββθῃ, ἕχαστος ἐλεύϑε- 
ρος ὅπου ϑέλει ἀκινδύνως δημοσιεύει (ξιιέο αἴχιι6 ἱπιριε ἔην ρεθδίϊοιηι Ῥγο- 
σοάογα ροΐεβ). 

21. ΠΝ (ἃ 66. αὐ 5} 0]6) Μ8. 
22. Τουΐ 16 τηοπᾶθ ἃ ργόβθηξοβ ἃ ἰὰ τηδυηοῖτθ 165 ρ]αἰπέθβ 46 Τα ρόγιυβ, 

416 Οέβαυ αναῖϊξ οοηϊγαϊηΐ, αποίαα}} οἂξ 16 ταπηρ 46. ομθνυα ον, (' τηοηΐοῦ 
ΒΌΡ ἰὰ βοὸπθ ῬΟῸΣ τϑργόβθηξου. [πἰ-τηδπηθ 565 τηΐτηθβ (ΝΙοσοθ. ϑαΐξμαἴε8, 
Η, 7). αὐγβαν (1.6. Πἰδηιίβοῖιο τηιιδ, Ῥ. 27) οἷδθ ἀπ ] 65. ΘΧΘΤΉ 68 οαγΓ86- 



- 

68 ΤΈΧΤΕΒ ΘΒΕΟῸΒ ΙΝΕΡΙΤΕ, 

ἡγεμόνων οἱ φίλοι τὸν ὄγχον ὑποστέλλονται τῆς ἐξουσίας, κἂν 
Ἰδωσί τι ποιοῦντας ἀνάξιον τῆς ἀρχῆς οὐ ϑαρροῦσιν ἐπιτιμᾶν, 
μίμοις. δὲ πάρεστι σκώτιτειν ἀφόβως. [10] Οὐ μὴν ἀποσχώπτουσι 
μὲν, ἀνόνητοι δὲ περιφρονούμενοι γίνονται, ἀλλ᾽ εὕροις ἂν τοὺς 
ἐνόχους ὄντας τοῖς σκώμμασιν ἢ πεπαυμένους ἢ σπανιώτερον 
ἁμαρτάνοντας ἢ πειρωμένους ἐπισχιάζειν ἃ πρόσϑεν ἀνέδην ἐτόλ- 
μων. [11] Παῦσαι τοίνυν αὐτοῖς λοιδορούμενος, μή που καὶ σὲ 
δικαίως ἀμυνόμενοι σχώψωσι. [12] Ποιοῦνται δὲ τὴν ἐπίπληξιν 
ἐφ’ οἷς ἂν ταύτῃ χρήσασϑαι δέῃ (38) οὐ πιχρὰν οὕτω χἄχρατον, 
ϑέλγουσαν δὲ πως ἅμα καὶ δάχνουσαν, τῇ συνήῆϑει κεράσαντες 
χάριτι. 

8 ΧΥ͂, ᾿4“λλὰ τούτων οὕτω σαφῶς δειχνυμένων, οὐδὲν, φησὶν, 
ἀπάδουσι τῶν “Ησιόδου χηφήνων (1), οἱ τὰ τῶν ἐργαζομένων ἀρ- 
γοῦντες αὐτοὶ χκατεσϑίουσι᾽ χαὶ δαπανῶσι μὲν τὰ τῶν εὐπορούν- 
τῶν οὐδὲν ἢ τρυφᾶν (3) ἐπιστάμενοι, τοῖς δὲ πτενομένοις ἐμττόδιον 
γίνονται πρὸς τὴν ϑέαν αὐτοὺς ἐκ τῶν οἰχείων ἕλκοντες ἔργων᾽ 
ἀμέλει γὰρ ὡς ἀργοὶ μελέτης οὐ δέονται, ἀλλ᾽ ὑτεοβεβρεγμένοι καὶ 
τὴν γαστέρα πληροῦντες τὰ αὑτῶν (8) ἐπιδείχνυνται τοῖς ϑεωμέ- 
γοις. [2] Πῶς οὖν ἦϑος φυλάττειν, πῶς δ᾽ ἄδειν (6) ἐμμελῶς 
μεϑύοντας ἔνεστι; [8] 4εῖ γὰρ καὶ φωνὴν εὐφραίνουσαν ἔχειν 
καὶ ῥέουσαν γλῶτταν ἑτοίμως --- μῖμος γὰρ διλογῶν ἢ τεροσπταίων 
(δ) συρίττεται μᾶλλον ἢ δήτωρ τοῦτο (5) “πταϑών ---" δεῖ χαὶ χορεύ- 

ἰόγϊβύϊαθ8 68 1ἰρουὑδβ ὰθ Ῥγθπαῖθηὐ ἱτηραπότηθηὐ 165 τηΐτηθ8 ἄἀθ Ἐοπθ 
γἱβ-ὰ-ν18 465. ΘΙΏΡΟΓΘΌΣΒ ΤηδΙη65 (γΥΟΥ., Οδρ ἰο] ἢ, 1.686 ἀοιω Μαοϊηιΐηδ, 9: 
Μαγο- Αὐγδϊο, 29). 

οι 

28. δέῃ Μ8. 

ὃ ΧΥ.] 1. Ηόβίοᾶο, Τγαυανα οὐ «ΤΟι8, ν. 808 οὐ ϑβαΐν.: 
ὃς χεν ἐξ ὡς 

ζώῃ, χκηφήνεσσι κοϑούροις εἴκελος ὁρμήν, 
οἵ τὲ μελισσάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ 
ἔσϑοντες. 

Οἵ. ΤΠδοροηῖο, γ. ὅ9. 
2, οὐδενὶ τρυφᾶν 8. ϑ0: Τ'ΘΙαρ]οὶ 6 οὐδὲν ἤ Ῥοὺν οὐδὲν ἄλλο ἤ, γΟΥ. 

ΕἸΒΟΒον, Αηριαᾶυ. ααὦ ἩΤοϊογὶ σγαηιμιαί. αγαθο., 1Π|,1, ν». 260: οὐ ϑοβδϑίν 
ΒᾺ1 ΠιΔτηρουὺ ΒΟΒ, ἸϊΏρ868 Ογαεοαο, ,Ρ. 819. οὗ Ἡγρότιἀο, Τὐνωόηρρε, 60]. 
ΧΧΙ, ἢ], 8-4, οὐδενὸς ἂν μνησϑείην ἢ τούτου. 

8. τὰ αὑτῶν, ὨϊαίπΒ. --- ῬοῸΡ ᾿᾿ΘΧργθββίοι, οἵ. 8. 1, ὅ, τὰ μέμων. --- [6 
τηοῦ φργέοδαρηύ, πληροῦντες, ὯΘ γὰ Ῥᾶ8. Β'αυΐ-"} πλήϑοντες ΟΥ ἘΒοὮν]6, 
«Αραγηθηιη θη, 1220, χεῖρας χρεῶν πλήϑοντεςς. Ομ 8610 οοταθῖθη ἴὰ ἸΔΩρΡῚΘ 
ὈγΖδη η6 Β᾿ΔΡΡΙΌΡΥΙΘ γο]ο 1618 168 τηοῦβ Ῥοδύϊαιι68. 

4, 1,68 οαηϑίοα ΒΘ ]θηῦ ἀνοὶν δὺδ ἀπ Ῥαγύϊθ θβϑϑβθῃθθ}]6 ἀπ ΤηΪΤηΘ: ΥΟΥ. 
Ἰὰ-ἀθββϑὰβ Τϑυ οὶ, Ο᾽δβοϊνιοὐυίο ἀογ ᾿δηυϊδοίνοη ΤΑξογαἴμγ, 8, 11: οἵ, οἱ-αἀοββουβ 
8 ΧΥ͂Ι, 1. ὅ, οὐ ἴα ποίϑ 1. 

ὅ. Η΄ Εϑβέϊθηπο, δὰ ΤΠ δϑαλη 8, δὰχ αν ϊο]ο5 « δισσολογ ἕω, βῖνθ διττολογέω, 
οὐ διλογέω» οἱ προσπταίω: «ϑγηθ8.,) ἀθ αὐοάδηι τηθπηλου Θ᾽ ̓ Ῥνοπαηἐαηΐθ 
οαγτηΐηδ, τούτους τοὺς στίχους ἀποδίδωσιν, οὐ προσπταίων, οὐ δισσολογῶν, 
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εἰν ἐπίστασϑαι χαὶ μὴ φϑέγγεσϑαι μόνον ἐπιδεξίως, ἀλλὰ καὶ 
᾿΄ , Β}} , - πίν 2 - Φ- κω 

βλέμματι ϑέλγειν(, χαἂν δέῃ δοχεῖν αὐτὸν ἀπατᾶσϑαι, ὁρῶντα 
- -" ᾿ , κ᾿ 5] Ἷ ο 

μὴ ὁρᾶν, τὸ τοῦ λόγου (8), χαὶ ἀκούοντα μὴ ἀκούειν, ὅπως μηδὲν 
ἀπολείπῃ (Ὁ) χάριτος ἥδυσμα" κἂν ἅπαντα ταῦτα τύχῃ μόνα λαχὼν, 

κΣ ΩΣ 2 2 γ 2 δι ὦ 2 ᾿ .] , » , 
πολλῶν ἐστιν ζξτ᾽» ἐνδεὴς" οὐ γὰρ ἐπιλήσμονα δεῖ ττεφυχέναι, 

΄ - 2» , Ψ᾿ ΦΖλη , 3φΦ᾽»ν5 

μή τι τῶχ ἔξω μελετηϑέντων ἔνδον αὐτὸν διαφύγῃ, οὐδὲ παρρη- 
σίας ἐνδεέστερον εἶναι --- δειλία γὰρ μνήμην ἐχπλήσσει ---. [4] Σὺ 

᾽ - - 
μὲν οὖν οἴει τοὺς μίμους ἐμποδισμα γίνεσϑαι τοῖς ἀπὸ τῶν 
χειρῶν τρεφομένοις" ἐγὼ δὲ μείζονος αἰτίους δρῶ προϑυμίας ("9). 
ὅ] Ὥσπερ γὰρ οὐ τὸν μέτριον ὕπνον φαμὲν κώλυμ᾽ εἶναι τοῖ 0 γὰρ μ μ “ 

» Ν ᾿ ; - , ᾿ 

ἔργοις, ἀλλὰ τὰ μέγιστα τούτοις λυσιτελεῖν ἐπιρρωννύντα τὸ 
σῶμα, καὶ τοὺς μαχρὰν πορευομένους ὁδὸν τὰς ἐν μέσῳ καταγω- 
γὰς οἰόμεϑα προϑυμοτέρους ποιεῖν, ὅταν αὐτοῖς ἢ δένδρου σκιᾶς 
ἢ πηγῆς ἢ λουτροῦ τινος ἀπολαύειν ἐξῇ (11): οὕτω καὶ σύμμετρος 
ἐχ τῆς ϑέας ἀνάπαυσις σπουδαιότερον ἔχεσϑαι τῶν ἔργων παρα- 
σχευάζει, ὥστε τοὺς ἐργαζομένους διπλοῦν εἰκότως μισϑὸν ἐπο- 
φείλειν τοῖς μίμοις, εὐφροσύνης τε χαὶ σπουδῆς. [6] Ὅϑεν πρὸς 
ΕῚ ᾿Ὶ “- ’ Ε] , ν ’ - 

“ἐμαυτὸν τοιαῦτα μοι λέγοντας ἀναπλάττω" «μὴ λάϑῃ σε τῶν 
μίμων ὃ κατήγορος ἀπατήσας" οὐδὲν ἡμῖν ἐμττοδών ([3) ἐστιν ἡ ϑέα, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ συνήϑους ὀξύτερον προτρέπει μᾶλλον ἐργάζεσϑαι 
τοὺς ἀπολαύειν ἐπειγομένους" διὰ ταύτην χαὶ νύχτωρ πληροῦσί 

α ΚΑ ἀμ. 2 - ᾿] , ) " ᾿ 

τινες 0 μεϑ' ἡμέραν ἔργον “τοιεῖν ἐβουλεύοντο. [7] Οὐ γὰρ πενία 

οὐκ ἐφιστώμεγος ἐφ᾽ ᾧ τὴν ἀνάμνησιν ἀϑροῖσαι.» Προσπταίω τε « 5 ΔΥτ ἴον 
Θῃ τόοϊζηῦ». “ισσολογῶ οὰ διλογῶ -τῷάῪό «Ὀόραγον, τόροϊο δῃ τόοϊ απὲ ». 
Τιαδθ οοπύγαϊγθ ἃ 6616 4 οδβ ἀθὰχ γϑυθεβ δβὺ θχρυϊτηδθ ἄδηβ 18 ῬΉΓΆΒ6 
βαϊνδηΐθ ρὰ φϑέγγεσϑαι ἐπιδεξίως. Ῥοῦν προσπταίω, οἵ. Ατἰδίοία, Το δηιο8, 
11, 600, προσπταίοντες ἐπέσχουσιν ὥσπερ οἱ ὀργιζόμενοι. Ουδπὲ ἃ δισσολογῶ 
ΟΠΘΖ ϑυμθβίοβ οὖ διλογῶ ἴοὶ ομοζ ΟΒουικίοβ, ο6 βοῃὺ Ὧβθβ Θχθιῦρ 88 ἀπία 65 
Ὧθ 065 γϑῦθθβ ἀδηὴβ 06 5618. 4 

θ. γααυΐ-1] τηϊθαχ δουῖγθ ταὐτὸ ὃ 
ος Ἵ. Οἱ αὶ 6 165 τηΐτηθβ Ἰουδίθηῦ 58η5 τηδβαπθ. Οὗ, Ρ. 6Χχ., Αἰμόπόρ, Χ, 

Ρ. 452 Β᾽, Κλέων ὁ μίμαυλος ἐπικαλούμενος, ὅσπερ χαὶ τῶν ᾿Ιταλιχῶν μέμων 
ἄριστος γέγονεν αὐτοπρόσωπος ὑποχριτής. 

8. τὸ τοῦ λόγου, «φοτητηθ αϊῦ 16 ῬΓΟΥΘΓΌΘ»: ΨΟΥ. ΒΟ ο 5} Τδτηθοτὲ 
- Βοβ, ἰϊρ8ε8 Οταδοαο, Ὁ. 917. 

9. ἀπολείποι, οὐ αἰπβὶ ἅἢ Ρϑὰ ρ]υβ θ88 διαφύγοι, Ν5. 
10. ΟοἸηραγοΖ 16 ἀένθὶορροιηθηῦ αἱ ΘΟΙΏΤΊΘΠΟΘ ἰοὶ ἀΥ60 16 ῬΡαβθᾶρθ βαϊναπὺ 

ἀὁ Τ᾽ οσο ἀὁ Ματοΐθη, ΤΙ, Ῥ. 124, 1, 12 οἱ βαΐν., Βοίββοῃ., οὐ μὴν τῶν ἑορτῶν 
ἡ πυκχγότης τοῖς ἔργοις λυμαίνεται, πόνων ἀτέλειαν ἔχουσα" ἀλλὰ μᾶλλον τὰς 
τέχνας αὑται χοσμοῦσι, προθυμοτέρους ποιοῦσαι τοὺς μετιόντας, ὥσπερ τοὺς 
μαχρὰν πορευομένους ὁδὸν αἱ μεταξὺ χαταλύσεις, δένδρων, ἂν οὕτω τύχη, 
σχιὰν, πῦρ τε μέτριον καὶ πηγὴν ἀψοφητὶ δέουσαν ἔχουσαι. Οἵ τε γὰρ πόγοι 
Ἀφὶς τ μα ἐεράν τὰ γένονται, καὶ τοῖς πόνοις αὗται μᾶλλον ἡδίους. 

1. ἐξῆν Μϑ. 
12. Οἵ, Τἴοσε ἄ᾿ Αταϊίοβ, 8 ΥἹ, 2, οὐ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως ἐμποδὼν πρὸς 

τὴν ὕβριν ϑεμένη. ΥΟΥ. οἰ -ἄοβδυβ, 1, τοῖς δὲ πενομένοις ἐμπόδιον γίγνονται, 
οὖ, 4, ἐμπόδισμα. 



10 ΤΕΧΤΕΣΞ ΟΒΕΟΒ ἹΝΕΡΙΤΕ 

, ᾽ , Ν , Ρ] , Ν , 2 , . - ν 
μόνον ἐγείρει τὰς τέχνας, ἀλλὰ καὶ ϑέας ἐπιϑυμία, καὶ νικᾷ τὴν 
ἐχ τῆς ἀγρυπνίας ταλαιπωρίαν ἡ τῆς ἐκ τοῦ ϑεωρεῖν εὐθυμίας 
([8) ἐλυείς.» [8] Τοιούτοις οἱ χειροτέχναι διαϑρυλοῦσί μοι λόγοις 

ν 5 14 ς “δὺ . - , δ Ὁ 9 9έ ᾿ ὑδὺ δὲ τὰ ὦτα (44), ὡς ἡδὺ μὲν τῆς τοιαύτης ἀπόνασϑαι ϑέας, ἡδὺ δὲ 
- - , , ν « , - Β] 

τῆς σκηνῆς ἐξιόντας αταγγέλλειν (15) τοὺς ξωραχότας τοῖς οὐ 

τεϑεαμένοις. [9] Εἶτα λέγεις λίχνους χαὶ φιλοπότας εἶναι τοὺς 
μίμους. Καίτοι τῷ καταλόγῳ τῶν γνωρισμάτων(15), ἐξ ὧν ἔφαμεν 
χρῆναι μῖμον εὐδοκιμεῖν; καὶ τὸ φωνασχεῖν συνηρίϑμηται, [{0]. 

[υ] » « , , 17 2 , ο ΕῚ -“ 

162] ὥστε δεῖν ἑχατέρου νοσήματος (17) ἀπηλλάχϑαι, ὅττως αὐτῷ 
μὴ βλάψῃ τὴν εὐφωνίαν σιτίων τιλῆϑος χαὶ μέϑη (8). 

᾿ 2 - Η ᾿ 
δ ΧΥΙ. Βλάψειέ γε, φησὶν, ὦ ϑεοί" αἰσχρῶν γὰρ ἀσμάτων( Ὁ 

ἀχρόασις --- μίμοις δὲ ταῦτα (3) σύνηϑες ἄϑειν --- ὅσῳ ἂν (8) ἐμιμε- θόασις --- μίμοις δὲ ηϑες ἄδειν --- ὅσῳ ἂν () ἐμιμ 
, ἢ “- - - 

λέστερον ἔχη, τοσούτῳ μᾶλλον ταῖς τῶν ἀχουόντων ἐπιβουλεύει 
»- " ͵ ͵ - ᾽ , ᾽ , ιἃ 2 κ᾿ ψυχαῖς, πλείονα μνήμην τῆς εὐφωνίας ἐργαζομένης χῶσα μὲν 

σράντουσιν ἢ φϑέγγονται μῖμοι μόνους βλάπτειν τοὺς σπταρόντας 
"» 

ἰσχύει, τὰ δὲ τούτων ᾷσματα καὶ κόρην οἴχοι χαϑημένην κοσμίως 
εἰς ἀχράτειαν μεταφέρει, τῶν ἔξω τὰ τοιαῦτα πυχνὰ μελῳδούν- 
των, οὐδὲ ταύτην ἐώντων ἀνήχοον εἶναι. [2] Εἶτά σοι τοσαύτην 
ἔχειν δοχεῖ μίμων ἄσματα δώμην, ὡς τρέττειν χαὶ μετατιλάττειν 
τῶν ἀχροωμένων τὰς γνώμας; [8] Καὶ φύσις ἡ μὲν γίνεται, ἡ δ᾽ 

, ς - , 

ἀπόλλυται(4)" ὑποχωρεῖ μὲν ἡ χρείττων, ἡ δ᾽ ἐναντία, ταύτης 
ἐξιούσης (Ὁ), τὴν ἐπὶ ψυχὴν πάροδον λήψεται; [4] Κἂν ϑυγάτριον 

[οἱ ΒΩ 2, , ν 59 ΡΒ 

ἔχης ὥραν ἄγουσαν δὴ παστάδος, εἴ σοι τὴν οἰχίαν ᾷδοι τις 
παριὼν, δέδοικας μὴ, καταλείψασα τὸν ἱστὸν ἢ τὴν ἡλαχάτην καὶ 

18. ἐπιϑυμίας 5. -- ὕπ ρΡθὰ ρ]υβ᾽ θα8, διαϑρυλλοῦσί Μ8,.: τηδὶδ νΟΥ. 
Οορού, ΤΜΗπϑβοοϊϊαηοα οὐζέλοα, Ὁ. 221. 

14. ηνῇ ΡΙαίοῃ, Πόροιδίϊηιιο, 1. 11, ». 8ὅ8 Ο, ἀπορῶ μέντοι. διατεϑρυλημένος 
τὰ ὦτα ἀχούων Θρασυμάχου χαὶ μυρίων ἄλλων. 

16. Οὗ, 8 ΥἹ, 8, οὐ Ιὰ ποίθ 1. 
16. καταλόγῳ, οἴ. 8 Π, 8, οὐ Ιὰ ποίβ 2; γνωρισμάτων, οἵ. ΕἾοσο α᾽ Αγαϊίοϑ, 

5 ΠῚ, οὐ 1ὰ ποθ ἅ. 
17. ὁ. 8 ΤΥ, ὅ, νοσεῖν ἀχρασίαν. 
18, ῬΙαΐοι, Ἰοῖδ, 1. Π, ρ. θ6ὅ Ἐ), χαὶ ταῦτά γ᾽ εἰ χαϑάπερ οἱ περὶ γίχης 

χοροὶ ἀγωνιζόμενοι πεφωνασκχηκότες ἰσχνοί τε χαὶ ἄσιτοι. ἀναγχάζοιντο ἄδειν 
οἱ τοιοῦτοι: ϑυϊᾶαθ, φωγασχεῖν" εὐφωνίαν ἀσκεῖν. 
ὃ ΧΥΓ] 1. ϑαϊπύ ὅθδῃ ΟὨγυβοβίοιηθ, Οὐηέγθ 168 7θια; ἄμ Οἴγαιιο εἰ 168 

ϑροοίᾳοῖοϑ8, ὑ. ΥἹ, Ῥ. 9714 ἘΣ, Μοπίξαποοι, γυναῖκα πόρνην ...- ζσματα ἄδουσαν 
(ἐν τῷ ϑεάτρῳ) πορνιχὰ, μέλη καταχεχλασμέγα: οἷ, ἀαΘΙ 68 Ἰρηθϑ Ρὶὰ8 θ88, 
Ρ. 270 Α, τὰ μέλη τὰ πορνιχά, ΟΥ οἰ-ἀθββυβ, ΧΥ͂, 2, οὐ ἴὰ ποίθ 4. 

2. Νὅὃ ἴδια] Ῥᾶδ Ῥ᾽αὐδὺ τοιαῦτα Ὁ 
8. ὅσῳ {περ) ἂν ἴογαϊν αἰβραταῖίγο 1 ἰδίαβ, 
4. Ῥ]αἴοπ ΟΡΡΟΒΘ Ῥογρόναθ!!οπηθηὺ γέγγομαι οὐ ἀπόλλυμαι; Ῥ. 6Χχ., αγηιό- 

πᾶο, ». 166 Β, ὅταν μὲν γίγνηται ἕν, τὸ πολλὰ εἶναι ἀπόλλυται. ΝΟΥ. Αϑὲ, 
Ἰ,οαϊοοη, ῬΙαϊογιοιιι, ὑ, 1, Ρ. 248. 

ὅ. ἐξισούσης 3. 
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τὸν ἄτραχτον ἀπορρίψασα ἢ ὃ τι ἂν ἐργαζομένη τυγχάνῃ, παρα- 
χολουϑήσῃ τῷ ἄδοντι δελεασϑεῖσα τῷ μέλει; [5] Πόσου ἂν 
πρίαιτο (6) νέος σώφρονος χύρης ἐρῶν (Π) τοσαύτην ἰσχὺν ἐν ταύ- 
ταις εἶναι ταῖς μελῳδίαις ὅσην ὑπολαμβάνεις" πλεῖστα γὰρ ὅσα 
ταῖς ϑύραις προσάδων τῆς ἐρωμένης, παρὰ κωφοῦ ϑύραν 
ᾷδει, κατὰ (8) τὴν παροιμίαν (ϑ)" τὴν δὲ χακῶς τεϑραμμένην, 
χἂν ἄμουσος ἢ τις, ῥᾳδίως ἐφέλχεται. [6] Οὐχοῦν εἰ μὴ πρότερον, 
ἀλλὰ νῦν μάνϑανε ταῦτα. [7] Παραδέδωχέ τις ἀτόποις ἐπιϑυμίαις 
τὸν λογισμόν; οὐδαμῶς αὐτὸν μεταρρυϑμίσαι δυνήσῃ, κἂν μαχρό- 
τερον τῆς Ἰλιάδος ἐγχώμιον ἐγχρατείας αὐτῷ διεξέλϑης. [8] Σώ- 
φρων ἔφυ (9) τις ἕτερος; οὐ μετατίϑης τὸν ἄνδρα, κἂν(11) διαρρα- 
γῆς ᾷδων αἴσχιστα μέλη. [9] 'ν δὲ τεύϑῃ τὴν πρόφασιν, ἀποχρι- 
γοῦνταί σοι ταύτην ἄνδρες, σοφίαν μὲν ἄλλος ἄλλην ἐπιδειξάμενοι, 
πᾶντες δ᾽ ἄμαχον εἰρηχότες τὴν φύσιν εἶναι. [10] Εὐριπίδης μὲν 
γὰρ, ὁ Σοφοχλέους τῇ τοῦ ϑεοῦ χρίσει (3) σοφώτερος, 

(ἀλλ ἄχρας (φησὶν) εὐηϑίας (13) 
ἅπτοιτ᾽ ἂν ὅστις τὴν φύσιν νιχᾶν ϑέλοι (13). 

Π1]| Πίνδαρος δὲ, τὸ ϑρέμμα τῶν μελιττῶν, τόδ᾽ ἔφη που("5) 
λέγων 

6. πριᾶτο ΜΝ. -- Πόσου ἄν, οὐ ἢ Ῥθὰ Ρ]ὺ8 Βααὺ τῷ δοντι ἴοπὶ μἰαύαβ. 
Ῥραΐ- δξγθ Ὺ διγαῖς-}] θὰ α᾽ δοσῖτο πόσου (δὴ. ἂν, δὲ 46 τϑίγαπομον τῷ 
ἄδοντι. 
. ὁρῶν δ. -- Ρϑαυῤ-ὀτο ἔαυαναῖθ-1} θοΥῖνθ θηβαϊίθ τὸ {το)σαύτην. 
8. ἄδει χατὰ] ἄδειχτα ΝΜ. 
9. Μαρανῖοβ ΟΒυβοθόρῃα!ο, ΥἹ, 89, ομιθΖ Τιϑαΐβοῃ, Ῥαγοοιηοσγαρ]ιυῖ Οταεοὶῖ, 

τι ΤΙ, 300. παρὰ χωφοῦ ϑύρας ̓ ἀλεῖν (16 τη8, 468 Τιϑαΐϑοι Ρογίθ ἀλεῖν: ὝΥ Α12 
ἃναῖῦ οοπ͵θοξατό Βμϑαγθαβοιηθηὺ ζϑει}): ἐπὶ τῶν μὴ προσεχόντων. Οἵ. Ατἰδίό- 
πὸΐθ, 1, 28, ν. 125, Βοίββοπδᾶθ, παρὰ κωφὸν ἄδειν δϑοχεῖς: ΤΑθδπῖο8 ΟΠ6Ζ 
Βοϊεβϑοπαᾶθ, Αποοάοία Θταρσοα, ἐ.1, Ῥ. 107, ἀλλ᾽ δον, τὸ τῆς παροιμίας, ἐπὶ 
χωφῷ: ιγρΊ]ο, Βιοοίέφιιοβ, Χ, 8, ποη Θαηΐηνι8 δι) 418. ὅδ Τοπι ζαϊύ αὐῤθηξίθη 
αὰθ ἴθ ρσόνθῦρο ἀοπὺ 1] 5 ἊΡῚ 56 ΤΠΟΟΙ 6 ἴοσῦ σοτητηππότηθης ἀδη8 ἰὰ 
1ὐξόταύαγθ οἰαββίαθ ἀνθὸ (168 “γατίδπίθβ ἄδηβ 1 Εχρρθϑβίομ (νου. Ῥαγθειι. ΟὟ. 
ὃ. 1, Ῥ. 870, ποίθ 5ὰ} ατόροϊϑ ἀθ ὕβυρτο, ΠῚ, 83), τηαῖβ αὰθ. ΟΒουΚίοβ οὐ 
Μακατίος Οἰιργβοοόρηδιβ 16 οἰξθῃῦ βοὰβ ὯΠ6 τηδτηθ ἴοττηθ οὐ αὐἱ ΙΘΣ οδύ 
ΡΙΌΡΓΘ ἃ Θὰχ ἀθαχ --- (ἂν ἄλειν π᾽οβδὺ δαΐσθ ομοβθ αα ἀπ δαί 46 οορὶθ --- 

᾿ δὶ ̓ ῸΠ 856 ΤΆΡΡΟ]]6, θη ουΐγθ, 416 ὁ6 θυ δαΐθαν ἃ ἔαϊῦ Θηέγο Δ Π5 Ἂς 
τ Ῥοδωγιά ἂπὰ σταπᾶ ΠΟΙΩΌΓΘ ἄς «ῬΘηβόθβ.» Το 111165 ομθς ΟΠΟΣΊΚΙΟΒ, ΟἿ. Β6Υἃ 

Ἀτηθηό ἃ ΘΟΠΟΙΌΓΘ αὰθ ἰἴ6 Ῥτόγ θα 899 ἀ6 ἴὰ ντῦ οοπίασθ ἀθ Μδκαῦῖοβ ἃ 
ὀιό εἰτό ἀπ ραββαρθ τηότηθ 4 ὉΠοσΊΚῖοβ ααἱ ἕαϊέ 1 οὈ]θὺ ἀθ οοἰΐθ ποίβ. 

10. ἔφη Μ8. 
11. χἄγ] χαὶ ΝΜ. 
12. Ῥοῦν 66 ἀφι1, οἵ. Βορβοςῖθ, 7 γ αοἸιίηΐοηηθβ, 118, δόξῃ γοῦν ἐμῇ. 
13. μαχρᾶς φησιν εὐθείας Νί8. --- ἀλλ ἄχρας ΤΟΌΓΠΙΟΥ. -- ΟΒοτνιΚίοβ ἃ 

Ῥοαῤ-δέτθ νοῦϊα ἰτηϊίου οοέί Θχρυθββίου α᾽ ΕαγΙρΙ 46, δὰ ὃ ΧΗ, 4, ἄτοπον 
μὲν, οὔπω δὲ τῆς ἄχρας μανίας τεχμήριον. 

14. ϑέλει Μ58. 1ἃ Ἰεφοη ϑέλει Ῥϑαύ α᾽Δ1Π]ΘῸγ5. 8116. βὶ ὅστις 86 τἀρροτγίαϊἑ 
ἃ ὅπ ῬΘΥΞΟΠΠΘ ἀδίθγτηϊηέθ, ἄνθο 16 5615 46 χηρρε ηχιυῖ. -- (δ ἔγαρτηθης 
ἀ ἘΣ ΙρΡΙα6 Ραγαῖῦ ποῦνθϑα. 

16. ΟΙψηιρίχιιοβ, ΧΙ, 230-21, τὸ γὰρ {} ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴϑων κτλ. 
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οὔτ᾽ αἴϑων ἀλώπηξ 
οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες μεταλλάξαιντο (15) ἦϑος. 

[12] Οὔτε δεινότης, φησὶ, --- τοῦτο γὰρ ἡ χερδὼ σημαίνει τῷ 
ποιητῇ -- μετασχευάσαι δύναται γνώμην, οὔτε φόβος - τοῦτο γὰρ 
ὁ λέων ἐμφαίνει. [18] Καὶ μὴν σματ᾽ ἐστὲ τὰ Πινδάρου ποιή- 
ματα, χαττὸ τοῦ πασσάλου τὴν φόρμιγγα χαϑελὼν(17) ἦδεν ἅμα 
κιϑαρίζων (18) τὰ “μέλη, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτός σοι διαρρήδην βοᾷ μή 
μου τᾷσματα φύσεως ἀσταίτει κρατεῖν, χἂν ἀδω πρὸς λύραν, 
οὔτε γὰρ αἴϑων ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες τοῦτ᾽ ἂν 
δύναιντο. [14] Ὥστστερ οὖν Πίνδαρος ἄδων οὐ ποιεῖ σωφρονεῖν 
τὸν ἀκόλαστον, οὕτως (43) ἄδοντες μῖμοι τὸν ἐγχρατῇῆ καὶ σεμνὸν 
σρὸς αἰσχρὰς οὐ μεταφέρουσιν ἡδονάς. [15] Εἰ δέ μὲ δεῖ καὶ 
δητορικήν τινὰ μαρτυρίαν προσϑεῖναι --- δεῖ δὲ, σοφιστὴν εἶναι 
χιειρώμενον ---, λέγει που ῥήτωρ τις, οὗ χάριτες οἵ "λόγοι προσα- 
γορεύονται (30)" «οὐχ ἂν γένοιτο χρηστὸς ὃ καχὸς ἐξ ἑτέρας 
εἰς ἑτέραν πόλιν ἐλϑών.» [16] Οὕτω πάγιον ἀττοφαίνονται 
πᾶντες εἶναι τὸ πεφυχός. [17] Πάρεστι δὲ τὰ τοῖς πάλαι σοφοῖς 
εἰρημένα βεβαιῶσαι τοῖς νῦν ὁρωμένοις" εὔδηλον γὰρ ὡς χἀχεῖνοι 
τοιούτοις ἐξ ὧν ἑώρων ἐχρήσαντο λόγοις. [18] Πόσοι δὴ φύλακες 
πρὸς ἡδονὰς ἐπειγόμενον κατέχειν δύνανται νέον; [19] Διεξεληλύ- 
ϑασί γε διὰ πάσης ἄνϑρωποι φυλαχῆς, ἀεί τι τιλεῖον εἰς ἀσφά- 
λειαν, ὡς ᾧοντο, προστιϑέντες, εἴ πως τὴν ἀχρατῆ βιάσαιντο 
φύσιν" χαὶ πλείστας ἡνίας μηχανησάμενοι, παιδαγωγοὺς, ἀπειλὰς, 
διδασκάλους, μάστιγας, χαλεναγωγεῖν οὐ δεδύνηνται. [20] Πόσας 
οἵ γυναικῶν ἐρῶντες χοσμίων ἐπάγουσι προσβολὰς ταῖς ἐρωμέναις, 
ἱχετείας, δάκρυα, μέλη, δώρων ἐπαγγελίας" αἵ δὲ μένουσιν ἄτρω- 
τοι. [21] Γνοὺς τοίνυν ἐξ ἀμφοτέρων, ἔχ τε τῶν βελτιόνων ἔχ τε 

τῶν ἐναντίων, ὡς ἀμετάστατον ἑχατέροις ἡ φύσις, μὴ βούλου δο- 
κεῖν ἀγροικότερος εἶναι τῷ πρὸς τᾷσματα φόβῳ, ἄλλως τε καὶ 
πολλῶν ἐν τούτοις ἀχοσμίας ἐχόντων οὐδέν. 

8 ΧΥ͂Π. Ἐπεὶ δὲ τὴν εὐφωνίαν “ποστέλλεσϑαι φὴς ὡς ἐπα- 
ρᾶσϑαι ταύτης αὐτοὺς ἐχπεσεῖν, φέρε τι ([) καὶ πρὸς τοῦτό σοι 

10. 1,68 τπηδησβονρ 8 ἀθ Ῥίπᾶδγθ ρογὑθηὺ διαλλάξαιντο. 
ἐν ῬΙπάατο, Οἰψηιρίφιιοβ, 1, 21, ἀλλὰ “ωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου Ι! 

λάμβαν.. 
18, ἹΤουγηῖον νουάγαϊθ τΘγ ΠΟΊΘΣ ἅμα χιϑαρίζων, 
19. οὗτος ΜΝ. 
20. ῬΒούϊοΒ, Βιθ)ιοὐϊιδηιιο, γαδιναβοῦιῦ 61, Ρ. 20 Α, ΒΘΚΚον, τοὺς μὲν λόγους 

αὐτοῦ (ο.-ἃ- ἃ. ἱσχίνου) τινες Χάριτας ὠνόμασαν κτλ. 
ὃ ΧΥΠ.] 1. φέρετέ τι Μϑ8. 
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λέξωμεν. [2] μος γὰρ ἅπας, κἂν ἄγαν (5) εὔφωνος ἢ, τὰ δεύ- 
τέρα φέρει τραγῳδίας ὑποχριτοῦ (8), ὃς νῦν μὲν εἰσέρχεται παῖδα 
φῴ(ονένα (4) [[0]. 168] μητρὸς ζὑποχρινόμενοςν, νῦν δὲ μητέρα 
ξίφος ἐπιφέρουσαν τέχνοις ὑπὸ ζηλοτυπίας ἐρωτιχῆς (Ὁ). [8] Εἰ 
τοίνυν ἐχείνων ἀτοπώτερα ταῦτα χαὶ μίμων φωνῆς ἡ τούτων 
χαϑέστηχε χρείττων, διχόϑεν οὗτοι μίμων ἐλέγχονται βλαβερώτε- 
ροι, ὥστε, μίμων ἐχβεβλημένων συναπιελαύνονται τούτοις οἱ μεί- 
ζονα βλάπτοντες" μᾶλλον δὲ διώκων μέν τις ἐχείνους τάχα φείσεται 
μίμων, εἴτερ ἧττον λυμαίνονται, τούτους δὲ φυγῇ ζημιῶν ἐχείνοις 
μείζονα σωφρονισμὸν ἐπιϑήσει" ὥστε τῇ χατὰ τῶν μίμων ὀργῇ 
λανϑάνεις ἑτέρους οὃς οὐ βούλει τεροπηλακίζων. [4] Τί οὖν ἐντεῦϑε 
(8) συμβαίνει; κεχλεῖσϑαι τὰ ϑέατρα(), καὶ μάτην οὕτως ἕσταγαι, 
ὃ πολὺ δεινότερόν ἐστι τοῦ χαϑελεῖν᾽ χαϑαιρεϑέντα μὲν γὰρ 
χατὰ βραχὺ τὴν μνήμην ἀπομαραίνει, ἑστηχότα δ᾽ οὐχ ἐᾷ τοὺς 
ἐρῶντας ἐπιλανϑάνεσϑαι, ἀνάμνησις (8) δ᾽ ἡδονῆς τελέως γαταλυ- 
ϑείσης πιχροτάτη γίνεται λύπη, ἐπεὶ χαὶ τῶν ἀποβαλόντων τὰ 
φίλταϑ᾽ οἱ μεμνημένοι τῶν ἐπιλελησμένων εἰσὶν ἀϑλιώτεροι (9). 
[5] Εἰ δὲ χαϑελεῖν ἡμῖν ἐπιτρέψεις, ἔλαττον μὲν ἡ χαϑαίρεσις, 
χρόνου προϊόντος, λυπεῖ, μείζονα δὲ τὴν δυσσέβειαν ἔχει πρὸς 
τὸν ἄρχειν ϑεάτρου λαχόντα ϑεόν(!9). 
8 ΧΥΠΙ. Πάνυ τοίνυν εἰχότως ἂν ἐμαυτοῦ καταγνοίην, εἰ, 

χωμῳδίας πολλαχοῦ μνημονεύσας τοῦ λόγου, ἐχεῖνο παραλιπεῖν 
χαρτερήσω. [2] Φασὶ τὸν εὑρηχότα τὴν ὑττὲρ ἧς ἀγωνίζομαι τέχ- 
νην (1), ἐξ οὗ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ὃ προσηγορίᾳ μὲν δεύτε- 

2. ἄγων Μ8.: ἄγαν Τουγηΐον. 
8, ΘῈ. 165 ταργδβθηὐαύϊουβ ἀθ ἐγαρόαϊθβ ἃ οϑύΐθ ὅροαιθ, υου. ὃ ΧΙΥ͂, 7, 

οὗ ἴὰ ποίβ 19. 

4, φ...“ (οἐέτοβ ἀϊβραγαθ8) Μ8. ᾿ 
ὅ. ΑἸ]υβίοπβ δὰχ ἰγαρόαϊθ5 405 Οποόρβοσοβ, ἃ Ἐ]θοῖσθ, 46 Μέδόθ. 
6. [μὰ ἔογτιηβ ἐντεῦϑε οδϑὺ ἀοππέθ 46 τηδτὴθ Ῥ8" 16 τπδηπβοῦὶὺ ἀ8η5 1 ΕἸΟσ6 

(ὁ ΜΜαγοΐομ, 11, Ῥ». 116, 1. 16, Βοίββοῃ., χαλῶν εὐπορήσουσιν ἐντεῦϑε παρα- 
δειγμάτων. Οπ ἃ τοποοπέγό ρ]ὰ8 παυΐ, ὃ ΥΠΠ, 18, οἴκοϑε ροὺν οἴκοϑεν. 

7. 1,658 τϑργόβθηϊαξϊουβ 46 τηΐτηθβ δὰ ὑπόδίγτθ ἔαγοπῦ 8Δ001165 ἀπ 5ϊδ 016 οὐ 
- ἄθπιϊ δργὸβ μου Κίοβ Ρ8Ρ πὶ οᾶποη απ Θοποῖϊθ α1ῤ «Οοηοϊϊίιηι Τγιυ]ανίηι», 
θη ἴδῃ Τ006. Ηαγαουΐῃ, «Αοέα δομοῖϊ., ὃ. ΠΙ, Ῥ. 1681, ὀάποῃ ὅ1, χαϑόλου 
ἀπαγορεύει ἡ ἁγία χαὶ οἰχουμενικὴ σύνοδος αὕτη τοὺς λεγομένους μέμους 
χαὶ τὰ τούτων ϑέατρα... χαὶ τὰς ἐπὶ σκηνῶν ὀρχήσεις ἐπιτελεῖσϑαι. ΑἸΟΥΒ 
165 Τηΐτη68, βίου ασυβαρ (1 6Γ Εδηιΐβοῖ έηιιβ, Ὁ. 108), 56 σδίαρτὀτοηῦ δὰ 
Οἴγαὰθ, οὰ 168 δναϊθπΐ ργόοδδβ 165 ἀδηβθαῦβ, δἰηβὶ αὰ6 165 Ῥϑηθοτσαϊτη68. 

8. ἀνάμνησις ἡδονῆς - ἐπιλελησμένων εἰσὶν ἀϑλιώτατοι, ἔγαρτηθπὺ πβ΄ ΘΠ6Ζ 
Βοϊδβοπδάθ, Ρ. 297. (Οἵ. ἰὰ ποίθ 11 ἀὰ ὃ ΥἹ, δὰ Νοἰα). 

9. ἀϑλιώτεροι Μ8. ὙΠ]οΐδοη ἃ’ αργὸβ ἴθ ππιδπυβοσὶῦ ἀθ6 Μδοαγίοβ. Οσγβ8ο- 
οόρμβὶθ οὐ Βοϊἰββοπιϑδαθ α᾽ αρτὸβ ὙΠ])οΐβου αγαϊθης δαϊό ἀϑλιώτατοι, τηϑὶβ 
Βοίϊββοπδαθ αναῖύ ἀδ]ὰ ργοροβό οῃ' ποίβ ἀϑλιώτεροι. 

10. ϑὰν 16 Ῥᾶρδῃΐβιηθ 4 ΟΠΟΥΚίοβ, γου. Ρ]ὰ5 Βαυὺ. ὃ ΧΙ, 7, οὖ 16 ποίβ ὅ. 

ὃ ΧΥΠΙ.] 1. Τὐογαΐθυν νϑαῦ ρδυϊοῦ ἄθ ῬὨΗΪ]όπιοη, 1Ἰπνθηΐθαν ἀθ ἴὰ εοο- 
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ρος, τὴν τάξιν δὲ πιρῶτος (5), ἐκεῖνον δὴ λέγουσι καὶ τὸν παῖδα 

τὸν “Ποτιείϑους (Ὁ) ἡλικιώτας τ᾽ ἄμφω χαὶ φίλους ὅτι μάλιστ' 
εἶναι, συνάτιτοντος καϑ' Ὅμηρον τοῦ ϑεοῦ τοὺς ὁμοίους τὸν τρό- 
πον(), χαὶ γνώμας ἐμμέτρους ἀλλήλοις ἀντιτιϑέναι(5) καὶ μὴ 
χείρονα ἸΠενάνδρου δόξαι τὸν ἕτερον" τοιοῦτον ἄνδρα διαβάλλειν 
: ν 
ἐπιχειρεῖς. 

ὃ ΧΙΧ. «“7οιπὸν ( τοίνυν ἡμῖν πρὸς τὸ τῆς κουρᾶς εἶδος (8) 
χαὶ τὸ ῥαπίζεσϑαι (5 μεταβήσῃ, ψόγον ἐξ ἀμφοτέρων οἰόμενος 
μίμοις χατασχευάζειν. [2] Ἑχατέραν δέ σου χατηγορίαν εἷς ἄτο- 

τηδα]θ. ΠΟΌγ6116». 1] Βθιη 0 ]6, ἰοὶ οὗ δὰ 8 Π|, σοῃβί ἀν ι 16 τηΐτηθ οοτητηθ 1" μό- 
ΤΊΠ6Ρ ἀθ 1ὰ θοτηόαϊθ πουνθ116. ΟἿ. δαβδὶ Μαγο- Αὐγὸ]θ, ΧΙ, 6, (ἡ νέα χομῳϑδίω) 
χατ᾽ ολίγον ἐπὶ τὴν ἐχ μιμήσεως φιλοτεχνίαν ὑπερρύη. ὟΟΥ., ἃ 66 5Βα]οΐ, 
Ὑ 6 Ιοκου, Οἰθβοϊιϊοϊίο ἄγ ΟΥ̓ οοϊυβοῖ.- ᾿ἰδηιίβοίνοη, Τγασδαϊο, Ρ. 1438 οὐ βαϊναηΐοδ. 

2. ῬΏγαβθ οὔβουρθ: νου. 1Ἰηὐροδαυοίίοῃ, Ρ. 88. 
8, 16 15 46 Ῥίοριθηθ, ο᾽θοὺ Μόπαπαᾶγθ. 
4. ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον. 

Οὐἀνε8δέο, ΧΥΠ,, 218. 
ὅ. ΑἸ]αβίου. ὄν! ἀθπίθ ἃ αυθίααθ οομηροβίξϊοη. ἀὰ ρθητο 4 1ὰ ἥἹενάνδρου 

καὶ «ριλήμονος (Φιλιστίωνος τηδη 8ογ 1) σύγχρισις, ῬαθΠΠόθ ρὰγ Βαΐύρθυβ, 
Ῥαγίαγιηι Ἰοού ογιίηι Ἰὐδγὶ 86 (Ἰιογᾷρ, 1618), Ρρ. 806 οὐ βαΐν., οὐ ἰχγὸόβ-ργο- 
ῬΦΟΙΘταθηὺ ἃ οοὐξθ σύγχρισις τηδηθ. Μοίποκο (παπᾶν οἱ Ῥ]υϊοηιογοΐβ γ6- 
ἰϊφμῖαο, Ὁ. ΝΠ) ογοϊῦ αα᾽ 6116 ἃ διό οοιηροβόθ ἃ 1᾽αἰᾶθ ἄπ σὑϑοῦθὶ! 46 ϑίοθόθ: 
6116 σα δῦ Ὑγδίβθιη Ὀ]Δ Ὀ]θτηθηῦ Ῥθὰ 46 ὑβθὴρβ δργὸβ ἰἴὰ Ῥαθ]]οαίϊοι 
06 ΤΘΟΘᾺ61], ααἱ π6 τϑιηοηΐθ ΡΒ 1αἱ-πηδτηθ θθϑασοὰῦρ δὰ ἀρὰ ἀθ Ἰ᾽όροαπιθ ἀθ 
ΟΠουικίοβ. Οθὐδθ σύγχρισις δίαϊθ 5βδη8 ἀοαΐθ ϑθοοσθ ἀπ πουγοδαίό Εἰ όγαϊν 
αὐδηᾷ 1] ῬΥΟΠοηφα 06 ἀΙΒΟΟΓΒ 511 168 ΤῊΪΤη68. --- Ρ]ὰ8 Ὀ88, ἀδη5 οθὐξθ τηϑτηθ 
ῬΆγαδΒΘ: ἕτερον ὃ οὰ ἑταῖρον ὃ 
ὃ ΧΙΧ.] 1. 16 ἔπ ἅὰ [οἷο 1608 γϑοίο ἃ ραν ἄὰ τοὺ λοιπόν, αἰηδβὶ 46 

16 [οἴϊο 108 νεγϑο ἰοὰῦ θηξίθν, βομπὺ ἀθ 18 τηῦπιθ τηϑαναΐβθ δου το αα ὍΠ 
ἃ ἀ6]ὰ τοποοηίχόθ ἃ ὈῬ] βίου Β ΤΘΡΥΪ8685 ἀδὴ8 165 Ῥᾶρθδ Ῥγόοδαθηξθθ (γουοΖ 
ὃ. Χ, ποίρ 19). 

2. ΤῬηβ ἰοιβ 165 Τηϊτη68 ἤρυγαϊῦ ὰπ ῬΘυΒοθηδρΘ θουβοη, ομδανθ. ἰοα]ΟΌ 5 
θαϊύα οὐ σϑοονϑδηῦ ἀ68 βουΐῇρθίβ ἀθ ἰοαὺ ἰ6 τηομᾶθ, βογέθ ἀθ ρδ.}] 4886. απ 
168 αγθοβ ποιητηδίθπὺ μωρὸς φαλαχρός οὐ 168 Βοτηδίη8 ηιογΐο, 86, δέιρ- 
ἄτι8, δωρηῖο (ΟἸοόγομ, ἄδ Ογαίογο, , 61). Οὐ θδὺ ἃ 66 Ῥϑυβοῃηπᾶρθ α6 ἕαϊέ 
ΔΙΠαϑίοη Φανόπαὶ, Ὗ, 171, «ριϊβαπάνηι υονϑοο γα8ὸ [ϊ φγαδθοδὶβ φιαπάοηιιο 
ὀαριί.» Οἵ. Νομῖα5 ΜΆΓΌΒ]]8, 5. ν. Οαἰυϊΐξιν, « αἱούιιην οδὲ ἐγ εδγαύν", ἘΥ̓αοὐμὶ 
ἃ ΘΑ]. Τηϊτηΐοἶθ, φιοα βύηξ οηνῖνιι8 Κγιδγαὐδ.ν ΜΑΥΪὰ] Ῥᾶγ]6 θὲ ἄθαχ 
οπαγοϊ5 (νου. ἴὰ ποίθ βαϊναπίθ) ἀΐἀη ἀ6 οθ8 Ῥ:}]855685, ποτητηθ ῬδηπΙ α]8, 
ααὶ δαῦ ἀπ δοίθυσ οὐϊὸργθ. ὝοΥ. διβϑὶ Του] θη οἷά ἃ Ιὰ ποίθ βαϊνδῃξθ, 
οὐ ΑΥὙΏΟΡ6, 1. 7, ἤ0 161, Ρ. 267, 10, Βδ᾽ ἴθυβομοία, « βένμρίἀογιηι οαρξδει8 
γαϑιδ. » 

8. Οοτηραγοζ 66 416 τᾶρρογίθ ἄθ ἴὰ ξαΐασθ ἱτηρόγαίγϊοθ Ἡμόοδοτα, 810Γ8 
αοὐγῖοθ ἄδηβ ἅπθ ὑπτοῦρθ ἀθ τηΐτηθβ, ΡΥΌΘοΟρο, Ηϊδέοϊγο βθοῦδέθ, οἷ. 9, χαὶ 
τοιαύτη τις ἣν οἵα ὁαπιζομένη μέν τὲ καὶ χατὰ χόρρης πατασσομέγνη χαριεγ- 
τίζειν τὲ χαὶ μέγιστα ἀναχαγχάζειγ. «Ἤσο βρθούδοι]! σϑηὰβ οαγταΐπο ΟΥ̓ ΘΡΌΓΡΙΙΒ 
Ναξζίδηχθημβ οχροβαὶϊν ἐν τῷ Νιχοβούλου πρὸς τὸν πατέρα (Ξ-Ξ- ὑ. ΧΧΧΥΙ͂, 
00]. 1617, Μίρπθ: ν. 167 οὐ βαϊν.), 

ὕβρεσιν ἄλλοι 
ἀνδρῶν, ϑηλυτέρων, πολυχαμπέα τέρψιν ἔχοντες, 
καὶ μέμων σκιεροῖσι ῥαπίσμασιν, οἷς ὕπο χκόρρη 
γυμνοῦται ψοφέουσα γελοίϊον ἀντὶ γόοιο. 
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χρούεται (ἢ) μῖμος, ὃν ἀπαιτεῖ τρέφειν τε χόμην͵ ἡ τέχνη καὶ 
, ν » ᾿] . 3 ἡ» ὦ , Ε] »" 

ῥατείζειν τοὺς ἄλλους. [8] Εἰ μὲν οὖν ἐχεῖνον μέμψεως ἐξαιρεῖς, 
-" ο ᾿ ,Ν , Ε - ν " [τ ν ᾿ 2 

πῶς ὃλον αὐτὸ διαβάλλεις τὸ πρᾶγμα; τὸ γὰρ ὅλως αἰσχρὸν οὐ- 
δένα τῶν μετιόντων ἄμεμτιτον ἔχει. [4] Εἰ δὲ μηδὲ τοῦτον λοι- 

; - -- Ρ ᾽ ᾿ - 

δορίας ἐλευϑεροῖς, τί τοῖς ἄλλοις εἰς ἀδοξίαν τιροφέρεις τῆς τὲ 
- ν . . ᾿ ᾶ, 14. , , Ὁ 3 

κεφαλῆς τὸ ψιλὸν καὶ τὴν ἐπὶ κόρρης τιληγήν; [5] Εἴ τις, ὦ δαι- 
μόνιε, ψόγος ἐκ τοιαύτης ὑπῆρχε χουρᾶς, οὐχ ἂν οἱ σοφώτατοι 
πάντων «Αἰγύπτιοι ταύτην ἀσχεῖν εὐϑὺς ἐχ παίδων ἠξίουν, ὥς 

, ς " , ς , ξ " ν 
ποῦ φησιν ὁ τὰς ἢουσας ὑποδεξάμενος, ᾧ φιλοξενίας μισϑὸν 

, Ι ᾿ - ’ ἑχάστη βίβλον ἔδωχε μίαν (δ). [6] Τί δέ σοι τῶν «Αἰγυπτίων τὸν 
ἰδιώτην ὅμιλον λέγω, τῶν ἐν αὐτοῖς ἱερέων κεφαλήν τε καὶ γένειον 
ἐν χρῷ ξυρομένων (δ); [7] Εἰ δὲ τῷ ῥαπίσαντι φαυλίζεις τὴν ἔπι- 

- ΄ ἕξ . τήδευσιν, πττῶς ϑεασόμεϑα πύχτας ὧν αἱ πληγαὶ χαὶ φόνον τιολ- 
, κι [ὰ ςς - ’ , 2 7 ᾿ ΡῚ 

λάκις εἰργάσαντο, ὅϑεν ὃ τοῦ Δράκοντος νόμος «ἂν (1) τις αττο- 
, . 5:3» ,ἤ ᾿ ς 0» Ὑ . - 

χτείνῃ, φησὶν, ἐν αἀϑλοις ἄκων» [8] Τί δ᾽ ἂν εἴποις περὶ τῶν 
Ψ ’ ᾿] , 59, [Δ] ᾿ , ) ΄ 

ἐϑύνειν τοὺς ἵππους εἰδότων, οἱ πολλάχις τύπτειν ἀλλήλους 
ἐξάγονται δυοῖν ἐν ταὐτῷ συμπλεχομένων ἁρμάτων; ἀλλὰ καὶ 
κένδυνος ἐχεῖ συνεχὴς ἵππων τε κανδρῶν, χἂν ἀνέλῃ τις τοῦτο, 
συνανεῖλε χαὶ τὴν ἐκ τῆς ἁμίλλης ἡδονὴν τῶν ϑεωμένων. [9] Τί 
δὲ φήσομεν, πρὸς ϑεῶν (8), ἂν ἀϑλητὴς τὸν ἀντίπαλον καταβάλῃ 
(); τί δ', εἰ, δρομεὺς τὸν ἐναντίον ὑποσχελίσει; [10] Τί δράσεις 

Εῤ᾿ αα ϑεϊοιιιηι, 
μῖμοι γελοίων κονδύλοις εἰϑισμένοι 
αἰδῶ τεμόντες τοῖς ξυροῖς πρὸ τῶν τριχῶν.» 

(Νούθ α᾽ ΑἸοπιὰπὶ.)} ΟἿ, βαϊπὶ 9θὰπη ΟἸγυβοβίοτηθ, νοὶ]. ΥΤΙ], Ρ. 422 Ὁ, Μουΐ- 
ἔδποομ: γνο]. ὙΠ], ρ. 6 Β: ϑ'ιυηόβίοβ, ᾿ὔΐοσα (6 ἴα οαϊυϊέϊο, ν. 177, Ῥόϊαα: 
Τογία]] θη, 1)6 βροοξαοιιῖδ, 8 28, δ. ΚΊαβδτηδππ (1877), «ρ]αοοῦϊε δὲ {{16, χιιὰὲ 
υοἴξιιδ 5.08 πουαρμῖα ηνιξαὶ ἐμ ο118 οὐσα ξασίοην βιίαηι, χινανπ πον, σοημ οηξιι8 
ϑαΐιηο δὲ ΤΙοιαϊ οἱ Τιιδογο ργοαϊηιαηι ἔαθοῦα ἐηβιροῦ ΘΟτιξιηνοῖτ8 αἰαραγλίηι 
δὶς οδϊοϊέ, ἑαηημαηι 6 ργαθοορίο ἀοηιῖμὶ ᾿ἀαξθ ἀοσεὶ 8οϊροὲ οἐ αἱαϑοῖιιβ 
υοτϑοεγαπάαηι τιαρί!αηι ραϊίοηξον ΟΠ ΟΥγ6». ὝΟΥ., ῬοὰΣ ἀπ ὄροαιθ Ρ]ὰ8 8η- 
οἴθημθ, Μαρία], 11, 72, 8-4, «08 ἐϊδὲ ρογοίϑιιηι χμαηῖο πη ἴρ86 Τιαΐϊηιιβ []} 
υἷα Ῥαηπηϊοιδ ρογοιξϊξ οΥα 8δοηπον»: ζῇ, 61, 11-12, «0 φιαηι αΐσηιιβ εΥα8 
αἰαρῖβ, Ματγίανο, Τιαἰἰηῖ: [1 ἐ6 διισοοδϑιγιηι οὐοᾶο 660 Ῥαρηϊοιῖο». ΟἿ, Θπθοσθ 
“ΑὙΠΟΌΘ οοΥεῖσό ρὰν [,. Ηανοί, θυ. ἀε ῬΊν., 1877, ν. 281. 

4. εἰσἀάποχρούεται 8. --- Οὗ 8 ΧΧ, 2, ἀμφότερον δῶρον ἑνὸς (Ὁ ος Μ5.) 
ὑπάρχει ϑεοῦ. 

ὅ. Ἡδτοάοίο, Π|, 86, «““ἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ τοὺς ϑανάτους ἀγιεῖσι τὰς τρίχας 
αὔξεσϑαι τάς τε ἐν τῇ χειαλῇ καὶ τῷ γενείῳ, τέως ἐξυρημένοι. --- Ἰνὰ 
Ἰόρομπᾶθ αὰθ Ὁμοῦ κίοβ στᾶρροῦίθ ἰοὶ βὰν Ηόγοδοίθ πθ ραγαῖῦ ρᾶᾷ8 ΘΟμΠῸΘ 
αἰ Δ1Π|Θῦνθ. 

6. Τρϊά., οἱ ἱρέες ϑεῶν τῇ μὲν ἄλλῃ χομέουσι, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ ξυρεῦνται. 
7. Τιοἱ ἀθ Ῥγδοοι οἰδόθ οἰ Πόπηοβεμβοπο, ἀγιβίοογαίο, ὃ ὅ8, ν. 657, 1.1. 

ἐάν τις ἀποχτείνῃ ἐν ἄϑλοις ἔχων ἢ κτλ..., τούτων ἕνεκα μὴ φεύγειν χτείναντα. 
Οὗ, ῬΙαίομ, Τοῖβ, ΙΧ, ρ. 868 Α. 

8. Οὗ, 10, νὴ Δία: οὃ ὃ ΧΙ], 7, αἰπβὶ αὰθ 14 ποέε ὅ. 
9. χαταβαάλλῃ Μ8. 
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ἀγωνοϑέτης ἡ ἡμῖν καταστάς; ᾿Επιτάξεις, νὴ Δία (15), τῷ κήρυχι 
προειτιεῖν ἅπασι μὴ τοιαῦτα τολμᾶν; « Πῶς οὖν στεφανωϑήσομαι 
(Π» βοῶντος ἀκούσῃ δικαίως ἑκάστου. [11] Ἄκουε δὴ, φασὶ, 
σιρὸς τοῦτο μάλα χαλοῦ λόγου. [12] Συμπόσιον (92) ἦν, χαὶ παρῆν 
αὐλητής " ηὔλει μὲν οὗτος, οἵ δὲ πιίνοντες ἤχουον. [18] Ὡς δὲ τοῦ 
δείπνου τιροϊόντος (13) ὠρχοῦντο---οἷνος γὰρ καὶ αὐλὸς εἰς ὄρχη- 
σιν ἐγείρειν φιλεῖ --τ, ἔτι σφοδρότερον ἐνέπνευσε τοῖς αὐλοῖς, 
ὥστε διέσυρέ τις τὸν [{0]. 164] ἄνδρα (18), τὰς γνάϑους ὁρῶν 
ὠγκωμένας " ὃ δὲ παυσάμενος τοῦ αὐλεῖν (15) ὅτε τῆς ὀρχήσεως 
οἱ λοιτιοὶ, ἠξίου μὴ τὸν ὄγκον αὐτοῦ τῆς ὄψεως μέμψασϑαι᾽ μὴ 
γὰρ οἷόν τ᾽ εἶναι τούτου χωρὶς εὐδοχιμεῖν αὐληταῖς. [14] Τοῦτο 
χαὶ μίμοις χαὶ παγχρατιασταῖς καὶ δρομεῦσι χαϑληταῖς λέγειν 
ἁρμόσει, ἑκάστου τὴν ἐχ τῆς ἰδίας προβαλλομένου τέχνης πληγήν" 
μὴ γὰρ οἷόν τ᾽ (46) εἶναι ταύτης ἐχτὸς ἐπιδείχνυσϑαι. 

8 ΧΧ, Οἶμαι τοίνυν, εἴ, τὸν Διόνυσον (1) ἡλίκος ἐστὲ ϑεὸς ἐν 
βραχεῖ παραστήσω τὰς εἰς ἀνθρώπους εὐεργεσίας αὐτοῦ διελϑὼν, 
εἰς τὴν παροῦσάν μοι τοῦτο τείνειν ὑπιόϑεσιν" μίμοις γὰρ κόσ- 
μὸν οὐ μιχρὸν συντελεῖν τὴν εὐφημίαν τοῦ προεστηχότος μίμων 
ϑεοῦ ἐπεὶ κἂν ἡνιόχοις συνηγορῇ τις τὸν Ἵτσεπιον (5) ὑμνήσει 
ϑεὸν, τὴν δὲ “Τητοῦς, ἂν ἐπαινεῖν ἐϑέλῃ τὰ χυνηγέσια. [2] “00 
τοίνυν ὄντων οἷς ἥδεται μάλιστα φύσις ἀνθρώπων ἀμπέλου τε 
χαὶ συχῆς--ὧστε τὸν παῖδα τὸν “ύξου δεικνύναι βουλόμενον τὴν 
Περσῶν ἀτυχίαν « οὐχ (δ) οἴνῳ χρέωνται» φάναι, «οὐ σῦχα ἔχου- 
σι τρώγειν» --; ἀμφότερον δῶρον ἑνὸς ῶ ὑπάρχει ϑεοῦ. [8] 
Ἑωρακὼς δὲ τῶν δωρεῶν τὴν ἑτέραν τὸν οἶνον λυμαινόμενον τοῖς 
χεχρημένοις---οὔττω γὰρ οἴνου χύδατος ἔγνωστο χρᾶσις ἀνϑρώ- 

10. Οἵ, 9, πρὸς ϑεῶν, οὖ ἴὰ ποίθ 8, 
δὰ στεφανηϑήσομαι Ν5. 
12. Ἐπ᾿ τορᾶγᾷ 6 18 Ἰίρτιθ ἄδηβ 86. 16}18 ΘΟΙητηθη08 66 τόοϊ, οῃ νοἱῥ ἃ 1ὰ 

τη Ρ6 ἀὰ τηδηαβονῦιὺ ᾿᾿Ὀγόνϊαίϊοη αἱ 5:0 186 ὡραῖον. 
18. Ἰὀιποδυμὸμθ, «4 ηιραδβϑαᾶο, ὃ 197, ». 402, 28, ὡς δὲ προῇει͵ τὸ πρᾶγμα. 
14. Ανθὸ 16 ζοἹϊο 104 γοοίο, ἰὼ τηδῖπ ααἱ ἃ οορίό Ιὰ Ρ᾽ὰ8 σγδηᾶθ ραγύϊθ 

ἅἀὰ αἰβοοῦγβ γϑρυθηά, οὐ 6116 16 οοπα αἱ Ἰυδαα᾽ ἃ 1ὰ ἥπ. Ὗον. ὃ Χ, ποίρ 19, 
οὐ ὃ ΧΙ, ποίβ 10. 

ἴδ. Τὐϊαίαβ πο πιοϑαὶθᾶ Ρα8 δὰ ἴοι 6 οοἰΐθ δηθοάοίθ. --- [πὸ ρϑὰ ῥ]υβ 
Ῥα5, ἠξίουν Νί8. 

16. οἴονται ΝΜ. 

8 ΧΧἧ 1. ϑ0 ἴα βἰπρε αν ό 46 οοὐ ὀϊορθ ἄθ Πίοηνβοβ ἄδπβ ἴα θουοΘ 
απ ογταῦθαν οὨγδίϊθη, νου. ὃ ΧΙ, 7, οὐ 1ὰ ποίθ ὅ. 

2, Ἵππιος, ΒΌΡΠΟΙΗ ἀθ Ῥοβίδοῃ. 
8. Ἠόγοοίο, 1, 71, οὐκ οἴνῳ διαχρέωγται, ἀλλὰ ὑδροποτέουσιν, οὐ σῦχα δὲ 

ἔχουσι. τρώγειν, οὐχ ἄλλο δὲ ἀγαϑὸν οὐδέν. 
4. «ὃς (Ἰϑδύγο8. ἀΐβρανιι98) ΝΙ8. Οἵ, ὃ ΧΙΧ, 2, ἑκατέραν δέ σου χατηγορίαν 

εἷς ἀποχρούεται μῖμος. 
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ποις --, πάλιν ὡς ἡμᾶς ἐφοίτα, καὶ ταύτην εἰσηγεῖται τὴν μῖξιν. 
2 -“ , - -»“» ΡΒ « ᾿ 3 - - γ 

[4] Εντεῦϑεν αὐτῷ διτιλῆν ἄγοντες ξορτὴν ““ϑηναῖοι τιμῶσιν ἐν 
᾿ Ν - ΄ ζΚΊ -“ ἊΝ 

ἄστει, ϑεραπεύουσιν ἐν ἀγρῷ τὸν ϑεόν. [5] Τοιοῦτος, ὦ παρόν- 
τες, ὃ τῶν μίμων τιροστάτης δοῦναι δὲ χάριν αὐτὸν αἰτῶ μου 
τῷ λόγῳ, καὶ(δ) τοῦτον ἐχτῖσαι μοι τῆς συνηγορίας μισϑὸν ἣν 

“- [4 , 
ὑπὲρ τῆς τέχνης ζῆς) (6) ἔφορός ἐστιν εἰργασάμην. 

ὅ. καὶ τοῦτον « εἰργασάμην, ἔναρτηθηῦ ροβ΄ οἴδς Βοϊββοηδᾶθ, Ρ. 809. 
6. «Τηβογαὶϊ ἧς.» (Βοϊββοπδαθ). 

Νοίδθβ δ]ουἐέόθβ ρὰῦ Ομδυ]θβ αἀτϑὰχ ἀδθραΐβ 7011οὲ 1877 [Η. 6.1]: 

Ι, ποὲθ 9. ον. 1οἱ ἀθ 7 ]}165 δὰ Οοᾶθ ΤΗδοδοβίθη, ᾿ἶνσθ 18, εἰέγο 8, 1οἱ δ: 
« ΜαρΊϑέγοβ βὑυαϊογατη ἀοοίογθδαθθ Θχοθ]οτα ορογίθῦ τ ΟΣ] 8 ΡὈΓΪΤΑΌΠΙ, 
ἀοϊπαᾶρ ἔδουπᾶϊα. 864 αὐἱα 5ἰῃρῈ}}85 οἰν αὐ ϊθαβ διθθβθ ἴρ886 ΠΟ ῬΟΒΒΆΠΙ, 
ααϊδασὶβ ἄοοθγα νὰ], Ποη τ ρθηΐθ, ω66 ἐθιηθυθ ῬΥΟβΠαὺ δα ΠΟ τηὰπα8, 56 
ἡπαϊοῖο ογαϊηΐβ ργοθαίαβ ἀθογθύστη αν] τη τηθυθαΐαν, ορυϊτη τη ΘΟπβρὶ- 
ταηΐθ ΘΟ βθηϑα. Ηοο θηΐτη ἀθογθίστῃ δα τηθ ἐγαοίδηδυτη τοί, αὖ ΔΙ ἸΟΥΘ 
αὐυοᾶάδηη ΒΟΠΟΡΘ ποβέσο Ἰπάϊοϊο βὑπαᾶϊ5 οἰν!ταύπτη δοοραδηξ (46 1᾿πη 862). 
ΟΥ,, ἄδη8 16 τηδπηθ ἐἰΐγϑ, ἀ᾽ δυαΐγϑβ 1οἷβ ΒῈΓ 168 ὈΓΟ Θβθθασβ. --- ΥΟΥ. δ881 
ΒΟΒ]Οββθν, Ἡγοϊἐσοβοϊιϊοιέο, 8. ΤῊ., 8. ΑΌΤΗ., ν. 68, οἷξό ρᾶν Εἰ. Ομαβίθι, Ηϊβίοϊγε 
Ὧ6 ἴα ἀοβέγιοίίον, ἄπ ραφαγέδηιο ἀαη8 ἱ᾿οηυρῖγο α᾽ Ογοηὶ, ν. 971-98. 

ΙΥ͂, ποθ 18. .27., ᾧ φασι τ. ϑ. ἀ., τ. κτλ. ὰρ (Μῆβοοῖϊ. γ]01.). 
ὙΠΠ, ποίρ 8. 7Ζ.]16η, δι ἴε οὶ ϑοϊοϊϊ, ν. 181 Ὁ: ἡ βασιλεύουσα πόλις 

(ΞΞ ΟΡ). -- Τιυγᾶπβ, ἀ6 οβέοηξῖβ, Ὁ. 60, Ὑ͵ΔΟΙΒ8πι.: τὰ τῆς βασιλίδος πόλεως 
ἔσται χρείττογα. 

-- ποίθ 7. ΞῸ 165 γραῖα, ΟΘΟΠΒΌΪΕΟΡ 165 δυΐθοῦβ ΔΌΧΟΠΘΙΒ ΤΘΏΥΟΙΘ 
Ἐς, Ομαβέθι, 1) βέγιοίίον, ἄτι ρασαγΐδηιο, Ρ. 811, ποίθβ 8-6. 
εν πῆμ 58. Οὗ, αὐτὸ. ἀθ ϑπθβ ἄδηβ 16 δου Ογίχιια ἀὰ 15 τηᾶνΒ 1879, 

Ρ. 160. 
ΧΠΙ, ποίβ 7. Οὗ Τϊοσο ἃ Αγαϊίοβ, 8 1, 6, οὐ 1ὰ ποίβ 19. 
ΧΥ͂, ποίθ 8. Οἵ. Ῥόπιοβίμοηρ, «γιδέοσιί., Ὅ89: τὸ τῆς παροιμίας ὁρῶνγ- 

τας μὴ ὁρᾶν χαὶ ἀχούοντας μὴ ἀκούειν. 
ΧΥ͂Ι, ποίβ 1. ὅν. ὅὲ 968η ΟΠ υβοβίοσηθ, οοῃίγθ 065 «ομδηΐβ ῬΓΟΐΔ 685 

οὐ ᾿πτηρῖθβ, αἱ, ΔΡΡΥΙΪ5Β δὰ ὑμόδέγο, τοὐθη ββαίθηῦ ἄδη8 168 τηδίβοηβ, οἷο. 
οἵ, “ν Ομαβίθι, 7) εβἐγιοίίου ἀμ ρασαρίδϑηιο, Ὁ. 210, αὐτὸ 168 γϑηυοῖβ 46 18 
ποθ 4. 

Α Ιὰ ὅπ. Εὖ αἴθ Οθβομβίομίθ ὅθ Μίμηθη ἴῃ (δ βρβιἰοβδίθῃ Καϊβογζοὶν 
Ποίουῦ πυθηϊρβίθηβ οἷη Μαΐου ῖαὶ γῸπ »Κ8Π2Ζ Ὀγαπο αγ θη Νούϊσθη Ἐπ. ΜΆ]]ΟΥ: 
ἄε, σοῖο αεὐὶ ΤΙοοἀοδίαηι. Ἠανπΐαθ 1797, Ρ. 11, ραᾶρ. 91 ἴῃ ἄθιη οδρ. 9 
«46 βρϑοίδοι δ βΒοθηϊοῖβ». 

1.6 Ῥυλ!οαξίοπ ἀθ8 ἄθὰχ ρίδοθβ 4 Ὁδμουικίοβ ααὐοη σοῦ Ὧ(6 ᾿ἶσθ ἃ 
γαὶὰ ἃ ΟἿ. ἀταὺῦχ ᾿᾿βοπηθαρ αἴ αγίϊο]ϊθ 46 Μ. Ο. 6. Οονοί, ἀδῃβ 
Μηοηιοδηηθ, οὐ αἀπο Τιοὐΐτο 46 Μ. ΤῊ. ἀοτηρογΖ, ρασὰθ ἄδη8 ἴὰ Πδυι (6 
Ῥηϊοϊοσίο ταδταθ, ἀοηῦ πΟῸΒ ΔΥΟΠΒ Οὐ ΡῬΟΌγΟΙΙ ΤΟΡΓΟΔαΐγα Ἰοὶ 168 Ῥανύϊ65 
ῬΥΙΠΟΙΡα]65, αὰ6 νοϊοὶ : Ἦ. 6: 



Ἷ τὰβ ᾿" 

«0. ἡνὴ οὗν! ἵν γι ὍΝ ταμαθόρον, νὲ ὯΝ 

εὐ Ὁ ΤΩΝ 

ἘΣ ΧΑΔΥΘΌΝΟΝ ΠἾ 

ἐν ἘΡΠ ΚΝ εευϑ γεδαν, 

, Τὺ οὐ κοιδίοὴ ΠΕ 

᾿ 

Ὁ Ἰαθλιν ἀρ ΕῚ ἰναμόμν" ὁ δῖον, ὯΝ 
ὍΣ ΔΆ γμὴ πριν Δ᾽ Ἣ 

, 

Μεύαδὰ γ αμ "δα ἐφηρη Ἡὐδυναν γθνψοῦ, 
"ὅδ Ἶ ἈΠ θκ ΝΜ: Αἰ Πν θ ΤΆ φίονν ΡΑΣ ς 
Δ Ν Ν) δῇ ΚΑ γΥ ὉΡΝ ἐλτιν 

δος ΗΝ ἡ ας ἐπ ρεον αι 9} ΕΝ Δ} ; ἤρῃ 0 

ἐδ" πτ νἀ ΚΜ Θ(α “Ἢ αὐλόν οὐδ᾽ ἔν 
πο 

Αὐῤιδανὴ ἡζν ΓΙ] ἡπὰ ων αν "ας 

ει ἉΥΌ. δῷ 4 ΠΣ ἐν Ν ΔΊ ."ϑ οὐ 

ἔν ἢ ΠΥ Χ) Ἧ «ἀκόνο ΓΝ ἽΝ ἐκ υύηω νληἐυμλτ αν 

ΑΚ ΥΗΑ; ὶ 4 [Ε ΠῚ 
Ἂ } “ 

ἀπε ΕΜ Ὲ 

ἀΔλι, αλλ)" ἀν ἀρ ρμ ἐν ἐν, αν δ ν 
Δρβθρ τοῖν, β.. ψ906. ΓΝ ἀ 

τὰκ νον προ δ. ὅν, Ἧ ΚΗΝΟΝΟ, 

ϑαυ ΔΉΛΗ 8.1 ΒῚ ΤΠ ΎΝ ὁ ἢ εἴφιιθο 
ΜΡ 

ΞΟΠ ΠΩ ὐδονμμηθῖ, οἱ γεν. δ 
ἘΠ ΘΗ͂ εἶ 18. «(ἢ ΕἾ ΝΜΩΣ ΘΑ, ΚΣ ποβον μη ἐ 

ΒΕ ἐγ ΡΥ ὙΡ ψΥ Νην Δ μὰ τ ἀπὴν οὐ Ν δ μη 

β παν ΟΝ Ὑ, 81 ΤΥ 1 τ Ἷ τον ἢ ἃ : 5-: τὰ 

οὐ ἼΚῪ Οἵ ἴθ86᾽ Ἔ παῖς ΓΥΝ ΤΟΣ ξιυνς. ; ἢ 
; ' ἢ ϊ δ ον 6, τοττον οὐ, ΠΥ ἊΝ 

ὐἰσεδὸ ᾿΄ ρϑ. ΠΝ ἊΝ το βολν τ) αὐδὶ ἐε τυ ἰ 

ἔπ ἐμὲ Αἰ γρρ δυάς ΩΣ ἀἴταυ Α 

| ἈΛΙΤΝΝ τ οὐ ϑηξδρλνθας ΜὉ δδ δηλῦναι 

τὰ ΔΕ ἀὐφλῖ τϑῖρς Τὺ» ἐληψο ΤΩ ἈΝ ἘΝ "δῇ 
ΠΣ ΚΟ Ὑπν τ λλμ ες εὐ Ὥχθν. αν, Γαχ . ν πἴο, ὁπ! ἠπτι 

[6. πέσεν 98 αἰ αἾ,  νἀδηῤψονμημτῖι. 
᾿ 

“ἡ ΘΕῸ μας, ἐη σαι 

" »" 
ΤΙΣ 

ΓΤ 
ἷ 
ἣ 

αἰνου δά δεν δοῖμο ΟΜ Ὁ. οὗ ϑροϑίῃ 8 Ὁ ταν 

ἀπ} ἰ. ἫΝ δἰννμός. αὐ ἀμ Πθε ἢν. 

ρος πο δῖ) ἩΠΉΝ "ς Ὁ ΠΣ ἢ ὁπλήϑιῖ ΜΗ 

πὰ συν, τ μι ᾳ ὃν (γ. ΒΙΟῊΣ ϑο ἀπο». Ἢ οὐ 
ὯΝ Ἂ; ἀἰζ ἥν, δι 

μὶ ν 



ΜΝΕΜΟΒΝΎΥΝΕΙ͂ 
(1877, ραρθβ 159 οἱ 5.). 

ΡΖ Εαηδὶ ἘΠ ΥΝ ἐρν τι δον ἀλδ δ, πλϑλ γα . [ηρϑὲ ἴῃ 60 {Π01Ὸ 
Οπμογὶοϊὲ οταῖίο οχ Οοαϊοθ ἡ αἰοι ΑτΩΝ θὲ ΠῸΠΟ ῬΥΪΠΙΠῚ 
οαϊία οὐ οππιθπάδία οἱ ᾿ποα]θηΐο οοπηηθηίαυϊο {Ππϑίταΐα ἃ ΥἹΙῸ 
6]. Οἠηαγίο58 αγαια, οαϊ ΡΙῸ τηᾶρηο ΠΟΟ τ 0 ἤδηῸ [ΘΠΠΘΙῚ 
ϑτδ δι τοίθγδμι αὖ ῬΘΪΟΒ ΟΧ Θὰ ΟΥ̓ΔΙΪΟΠΘ ἸΟΘῸ8 δας ῬΆ1]1Ὸ 
ΘΙΠΘΠἀδΙΟ 65. ῬΓΟΡΟΠΔΠὶ δ ΘΧ 410 δΔη 10 ΒΟΥ ίΟΥΘ Βαπη Βἰηΐ 
ἀθηηοηβίγθιη. 

Οἴεομπαο ἴῃ ᾿ἰπηῖπθ. Ρυίπηα οὐδίϊοπὶβ σοῦρθα ἤδθο βπηΐ ρᾶρ. 11] 
(). Ἔδει μὲν ἑτέρους τῶν ἄρχειν ἤδη λαχόντων ὑπόϑεσίν μου 
γενέσϑαι τοῖς λόγοις ἵνα --- ἐφάμιλλον οὕτως ὑμῖν ἀχονήσω τὴν 

γλῶτταν καὶ μή μοι συμβῆ παραπλήσιον χτξ. Αὐ΄ ΟΠΟΥ οἷ π8 
Θταθθδθ ΘΟΠΙΡΟΒΙ ΠΟἢ 8 ῬΙΟΥΒΊΙΒ ἸΒΠΆΤΊΙΒ αϊ δαὶ’ ̓ ΒΟΙρΒΙ! ἕνα --- 
ἠχόνησα ῬΓῸ ἀχονήσω. Ῥιαβθοθάθηίθ θηΐπὶ ἔδει, ἐχρῆν, ἐβουλόμην 
ἄν, εἴϑε, εἴϑ'᾽ ὦφελον οἱ 5ϊπι. ἵνα οὐ ὅπως ΒΘΠΙΡΟΓ δὲ ἀθίααθ 
οαπὶ ὑραϊοαίῥυο οοτηροππηΐαι, αὖ ἰρθα οὐὔἰαδαπο Ἰοοὶ βϑηίθηίδ 
Τοα ας; πδιηαπο τηδηϊξοβίο μοο ἀἰοὶς ΟΠουνίοίπβ: δἰ μὲν ἑτέρους 
τῶν ἀρχόντων τιρότερον ἐπήνεσα, ἠχόνησα ἂν οὕτω τὴν γλῶτταν. 
Νϑπιο παϊτατὶ ἀθθοὶ οοπιροπὶ ἵνα ἠχόνησα οἱ (ἵνα) μή μοι συμβῇ, 
αὐ ΠΙμ δα ἰθιηριβ ργαθίογιζιην τοΐοναία, ποο δα γέμον. Ἐματ]- 
Ρἱάσβ ἴῃ Τοοηδϑὶβ 92: 

σεροὐξερευνήσω στίβον 
μή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάζεται, 
κἀμοὶ μὲν ἔλϑῃ φαῦλος ὡς δούλῳ ψόγος, 

᾿ σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάσσῃ. 

οἱ ΟΠου οἱ α5. ἴ086 Ρᾶρ. 22. μή τις ἐξάπτῃ τὸν δῆμον εἰς ταραχήν, 
μή που λανϑάνουσι χεχρυμμένοι σπινϑῆρες. 

Ῥαρ. 12. οἵ πανταχοῦ γῆς ἡγεμόνες ὅσοις ἐπιμελῶς νέμεται τὸ 
ὑπήκοον πάντες.... ἐστὶν ὃ βασιλεύς " ἐναργεστάτη δὲ τῆς ἐχείνου 
διανοίας εἰχὼν ἐν ὑμῖν ϑεορεῖται. Τιλοιπαπι ἱπᾶάϊοαγ! ἘΔΊΔΟΥ ; 

1. Ο'δϑὺ 16 σατο ἄθ Ἰὼ ρᾶρο δηβ8 16 Ῥγόβοηΐ σοϊατηθ. Νοῦβ 16 βιθβέϊ- 
ἐποηβ ἃ οο]αὶ 6 14 ]έου. (6 ῬΙ]ι., οἷνδ ραν" Μη ΟΒψΉ6. ἃ ἢ. 



80 ; ΤΈΧΤΕΒ ΟΒΕΟΒ ΓΝ ΠΡΙΤ 

ΒΙΡΡΙΘ νυ ἶπι: πάντες (προϑυμοῦνται γενέσϑαι τοιοῦτοι οἷός) ἐστιν 
ὅ βασιλεύς" ἐναργεστάτη δέ χτὲ. 

Ῥὰρ. 21. τὰς γὰρ -- λεωφόρους, αἷς οὐδὲ στρατιώτης ἀνὴρ 
ἐχρῆτο ϑαρρῶν, νυνὶ καὶ παιδίον ἀκινδύνως πορεύεται. Τὰ οοαϊοο 
οϑὲ ϑαρρῶν, γυνὴ καὶ παιδίον. ἈΘοἰ βδίπιο ν᾽ αἰ ἀοοίββίτητιϑ Τοιτ- 
ὨἶΘΙ γυνί 6586 ΠΘΟΟΒΒΔΙ πη, ἰάαπ6. ΡγῸ γυνή Βαθβε αἰ, ΒΘοὶ ρίαπι 
γυγί γ6] νῦν, 5604 γυνὴ χαὶ παιδίον βαιαπι δέ. ΑἸοχὶβ ΑἸΠμοπδοὶ 
ρΡᾶρ. 226, ὃ. 

χανταῦϑα χαὶ γραῦς καὶ γέρων καὶ τταιδίον 
πεμφϑεὶς ἅπαντες ἀγοράσουσι κατὰ τρόπον. 

Οπουϊοίαβ ρᾶρ. 2ὅ. γύναια γοῦν καὶ τερεσβῦται. χαὶ παῖδες --- σὺν 
χεγοῖς ἐπανήρχοντο τοῖς ἀγγείοις. Ἰίδα 8. τη]: ΝΥ͂Ν γυνὴ καὶ 
παιδίον. 

βοααίϊίαγ: κἂν ἤδη λιπούσης τῆς ἀχεῖνος ἀνὴρ --- που χαϑεύδῃ 
(ραρ. 21). Ῥίὸ λωτούσης ἴῃ ΟὐαϊοΘ οϑὲ λεγούσης, ἰπ απὸ ἰαίοί 
.«ΜΗγούσης τῆς ἀχεῖνος. 

Ῥοβύ ρᾶιοα 801106 (ραρ. 21): τὸ τῶν ἐπιμιξιῶν ἡδύ ῬγῸ ἐπεεμέ- 
ἕξεων, αὖ ἴῃ Ἰοοο νἱοῖπο: τῶν πόλεων αἵ πρὸς ἀλλήλας ἐπιμιξίαι. 

Ῥαρ. 26. ἔπαϑες τὴν ψυχήν. ΤΠ5᾽ αίατη δδὲ οτηπῖθαβ ἴῃ (4}} ΤῸ 
ἀϊοθιο ἔπαϑές ΤΊ τὴν ψυχήν. Ῥ]αίατοιτιβ ἴῃ ϑυρυροδίαο. ΤΧ. 1. 
Κορίνϑιος παῖς ὅτε ἡ ττόλις αἀττώλετο χαὶ ἸΠόμμιος --- ἐχέλευσε 
γράψαι στίχον ἔγραψε" 

τρισμάχαρες Δαναοὶ καὶ τετράχις οἱ τότ᾽ ὄλοντο. 
παϑεῖν τι τὸν ἸΠόμμιόν φασι χαὶ δακρῦσαι. 

Ῥαρ. 26. ἄλλην (ἐπιδειχνύουσαν) ταραχώδεις φατρίας πεπαυμέ- 
γας. Νοη οϑί ατάαθοιπ φατρίας οἱ φρατρίας ἃ Ἰοοὶ Βοπέθηξία 8- 
Βοῖτοί. Ιμ6ρθ ταραχώδεις ἑταιρείας, αὐ ρμᾶρ. 14. τὴν δὲ τῶν 
ἀνοσίων ἑταιρείαν εὐφραῖνον. οἱ ραρ. 28. τὰ τῶν στάσεων χαλεπά, 
γόμων ὀλιγωρίαν, ἑταιρείας ἀτόπους, οἱ ραβδὶπι ἀρπα 4105 ἴπ 
{αι 15. οἰν Π5 Ποιηΐπαπὶ ἱπιρτοθοταιη οὐ βθα ]οβοόσαπὶ βοααϊέοϊα 
ἑταιρεῖαι ΔΡΡΘΙΙδπίαν. 

Ῥαρ. 29. τί ἂν ταῦτα μηχύνοιμι λέγων οὐχ ὡς ἅπαντα πρῴην 
εἰστών; ΤτΔηβροπο ὡς οὐχ ἅπαντα. 

Ῥαρ. 290. πάντας τοὺς ἐν τέλει συνήγαγες πολίτας ϑ᾽ ἅμα καὶ 
ἀστυγείτονας...... οἷς ἡ Καίσαρος ἐναβρύνεται, ἑστιῶν δ᾽ αὐτοὺς χαὶ 
φιλοτησίας προτείνων χαλὴν ἐνεδείξω πρὸς ἅπαντας δεξιότητα. 
Τιαοπαπδηὶ ἱπάϊοαγὶ Εαϊίον παπα βοὶο δὴ ἴπτο, παιθαπθ θαυ ἄθηη 
ὨΪῈ1] ἀοβίάθνο, 864 τροίββίηθ οιηθηάδνι φιλοτησίας τεροττίνων 
ΡῬΙῸ προτείνων, αποᾶ τοοορίππι ορογίαϊί. 



Ο. 6. ΟΟΒΕῚ, 508 ΟΗΟΒΙΚΙΟΒ 81 

Ῥαρ. 81. σὺ δὲ τοῦ μὲν (Εραριϊποηᾶαθ) τὴν ἀκέραιον σεμνότητα 
χαταγνούς, τοῦ δὲ (ΑἸ]οχαηαγι) τὸ ττεριττῶς ἁβροδίαιτον ἀστειοσύ- 
γῃν τινὰ σεμνότητι συνεχέρασας. Ἐπιθηἀαπάτιη 68. τὴν “3ΚΑ͂ΓΙΡΟΝ 
σεμνότητα. Ἐποταὶ ἌΚΕΡΟΝ εἱ αἱ Βιροιβουρίαθπι ἱπ Δ] ΘΏδ ΠῚ 
βθάθιῃ ΔΌΘΙΤΑΥΪί. 

Ῥαρ.. 38. ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, 
οὺς πολλῶν ἐλϑεῖν τολμησάντων εἷς ἀνὴρ ἠδυνήϑη. ΤΟΙ ΠΘΘΤΘΠι 
ἸΙοσαπὶ 5ἷ6 βοτίρίαπι : “Ὃ πολλῶν Ἑ “εῖν ΠΕΙ͂ΡΑσάντων εἷς ἀνὴρ 
ἠδυνήϑη. ἐλϑεῖν Ῥγο ἑλεῖν ΠΟῚ ἰπέγθα ΠΘῺΒ ἴπ ΠΙ ΥΒ. ΘΟΙ 510 οϑί. 

Ῥαρ. 88. φλόγα προσῆγον ταῖς πύλαις πνεῦμα τηρήσαντες 
ἐπιφέρον εἰς αὐτάς. Τιοροπάππι ἐπίφορον. ΤΠπογάϊάο5 Π|. 77. 
πνεῦμα εἰ ἐπεγένετο αὐτῇ ἐπίφορον - οὐχ ἂν διέφυγον. οἱ ΠΙ. 
74. ἡ πόλις ἐχινδύνευσε πᾶσα διαφϑαρῆναι εἶ ἄνεμος ἐπεγένετο 
τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. οἱ 56 ραβδίπη ἄνεμος ἐπίφορος οἱ 
πνεῦμα ἐπίφορον ἸορίζαΣ. 

Ῥαρ. 84. ὑμεῖς τοίνυν ἐχείνους ὅσον τοῖς ἔργοις ὕπερ βαάλ- 
λεσϑεὲ τοσοῦτον τῇ πρὸς ἀλλήλους εὐνοίᾳ. ϑθῃίοπίία οἰαιηδὶ 
ῬΥΩΘΒΘΉΒ. ἰθιηριβ ΓΘΡΟΠὶ οροτίοσθ ὑπερβάλλεσϑε, αἱ ρ401}10 δηίο: 
μόνοι πρὸς τοῦτον ἁμιλλᾶσϑε τὸν λόγον. 

ΟΠουοῖ 5. τη] 5 ὁχ ΤΗπογαϊάθ, Ιβοοϊαίθ, Ρ]δίοπθ, Πθιη βίμθη6, 
Ἠοπιθτο, Ἐπιτὶρ 6 ἤοβου 5 ΟΥΑΙ ΟΠ ΠῚ βπ.8Π| ΘΧΟΤΏ ΔΙ 5016.. Ηδ- 
ΤΠ) ἱπηϊ δ ϊοπαπι Ῥ]ογάβατιθ ἀοοίαβ οὐ αἰ] ρθη5 ΕΝ ἰΐου ἱπα! οαυἹῇ. 
Θαρουθαηῦ ρδποι]αθ, απᾶ8 Ρϑαοὶβ οβίθπάδῃ. 

ΤΗυογαϊο5 ΠῚ. 49. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ ΙΜυτιλήνη ἦλϑε 
κινδύνου. ΟΒοτίοἶτιβ ρᾶρ. 22. παρὰ τοσοῦτον ἡ μητρόπολις ἢλϑὲ 
χινδύνου. 

ΤΗπογάϊάο5 1. 18, ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς 

μελέτας ποοιούμενοι. ῬΙαἰατοια5 ΤΌ. ΠΠ. ρΡαρ. 79. Κ. μὴ μόνον, ὡς 
Θουκυδίδης ἔλεγε, μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. Ὀϊο- 

. 5 . 3 ᾿ " , γ - 

πγϑὶαβ ΗΔ ΘΔ Β5Θ 515 Δ. Β.. ρᾶρ. 65. ἡσαν δὲ τὰ πολέμια ἔκ τοῦ 
μετὰ χινδύνων πεποιῆσϑαι τὰς μελέτας πολλῶν ἀμείνους. ΟἸιοτῖ- 
οἶαβ ρᾶρ. 11. μετὰ τοιούτων ἀγώνων ποιησάμενος τὰς μελέτας. 

ΟΠοτυϊοῖαβ ρᾶρ. 17. τοιοῦτοι σοι --- στρέφουσι τὴν ψυχὴν λογι- 
σμοί. ΡΙαίο ἄθ ἴβορ. ραρ. 380. ἅ. οἱ μῦϑοι --- στρέφουσιν αὐτοῦ 

τὴν ψυχήν. 

ΟΠοτίοίαβ ραρ. 20-21. ὁ ϑυμὸς --- προπηδήσας τοῦ λογισμοῦ. 
ΕΤΙΡΙἀ15. δὲ νου β Οα 8 : 

πηδῶν ὃ ϑυμὸς τῶν φρενῶν ἀνωτέρω. 
6 
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Οπουίοῖ 5. ρᾶρ. 22. οἷον φιλεῖ δῆμος ποιεῖν. ΤῊ πογαϊο5 Π. 65. 
ὅττερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν. 

ΟΠοιϊοῖαβ. ρᾶρ. 298. τῶν ϑορύβων αὐτοῖς λαμπρῶς λελυμένων. 
ΤΙπογάϊαοη 11. 7. λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν. 

Ῥαρ. 25. ἴσασιν οἱ πεπειραμένοι. ὨΘΙηΟΒίΠΘπ085. ρᾶρ. 782. 106. 
ἴσασι δ᾽ οἵ πεπληγμένοι. 

ΟΠουϊοῖαϑ ραρ. 27. ᾿Ηχουσεν --- ὃ βασιλεὺς ἀνδρῶν οὐδαμῶς 
᾿οἵων τε ψεύδεσθαι. ὈΘΙπΟΒΙΠο πόθ ρᾶρ. 28. 8. ἤκουον ἀνδρὸς οὐ- 
δαμῶς οἵου τε ψεύδεσθαι. Τυϊαπι5 Τρὶδίέ. ΧΧΙΠ. παρ᾽ ἀνδρὸς 
οὐδαμῶς οἵου τὲ ψεύδεσθαι δεδιδαγμένος, αἱ ὙΥγυΘμθο. ἴῃ 
Τὶϑέ. Ογῖέ. ρῬὰρ. 85. δαβουίρϑιῦ Ἰοοῦτη Αὐ᾽ δε αἰβ Ογαί. «ἀοσψρίέ. 
Ρδρ. 884. ἔγωγ᾽ οὖν ἤκουσα, τοῦτο δὴ τὸ τοῦ 4ημοσϑένους, ἀν- 
δρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψεύδεσϑαι. 

Θυοα ΟΠοτϊοἶα5. ρα. 850. 4θ ΑἸοχαπᾶτο οἱ ΕἸραιηϊποπᾶα παιιδί, 
Βαμα τη οϑ' 6Χ ἀποῦυβ ΡΙαίδτοι ἸοοΐΒ : ἴῃ νἱΐα ΤΡογιοϊβ οὰρ. 1. 
ὃ δὲ Φίλιππος πρὸς τὸν υἱὸν ἐπιτερτιῶς ἔν τινι πότῳ ψήλαντα 

χαὶ τεχνικῶς εἶπεν" ,, Οὐχ αἰσχυνῇῃ καλῶς οὕτω ψάλλων;" οἱ αὖ 
»γίηοίροηι ἱηογαϊένον Ῥὰρ. 781. 6. ὃ δ᾽ ᾿Επαμεινώνδας εἰς ἑορτήν 
τινα χαὶ πότον ἀνειμένως τῶν Θηβαίων ῥυέντων μόνος ἐφώδευε 
τὰ ὅτελα καὶ τὰ τείχη νήφειν λέγων χαὶ ἀγρυπνεῖν ὅπως ἐξῇ τοῖς 
ἄλλοις μεϑύειν χαὶ καϑεύδειν. Οπδπίο πιο] ἰὰ8 οἱ βιδυΐαβ Ρ]α- 
ἰδγο ἢ 15. ΤΘ πϑιταγὶν αὐαδη ΟΠονοἶα8, ααἱ Ερδιαϊποπᾶδρ αἰοίατη 
ΡΟ γίμη δα Το βδ 1 ΔΟΘΟΙΙΠΙΟΔΠ5 ΟἸμπΐα ΘΟ ρὶζ. ΟἸΏΠΪΠΟ 
ΟΠουϊοῖαβ ἴῃ ἀθογορίία Οταθοῖα οἱ ἴῃ ἰθίθιστίπιο Παρ οβαθ δαὰ- 
Ιαἰϊοηἶθ ἰοθίουθ γἱΐαπὶ ρθη αὐϊααθ δρίδιϊβ βθι8θ υἱἑῖα τοβὶρὶί. 
ΒΟΥ Ρ. 12. οἷδηι βἰδὲ βἐογίϊοην οἱ οῇ οοέαηυ παΐμγαην υἱϑαῆλ 6586: 

ἐόγγα ἡλαΐοβ ᾿οριῖηθβ πῆς οαμοαΐ αἰ ρειδι108. 
απ 6606 Αγαία5. οἱ Βίθρμαπαβ παι βαπὲ οἱ βῖο παίατα διὰ μιᾶς 
ἀνδρῶν ξυνωρίδος ἀπολογεῖται. τῷ παρόντι χαιρῷ, απὸ8 ΒοίοΥ 

ἰΐα ἱπιιηοα οἱβ ΙΔ θ8. οἰΐουί ἐπ ΘΟ απ αἱ ΘρΘμ θτι5. ἴῃ ΠΡοτίαίθ 
πϑῦ8. [αϑιϊαϊ πὶ ραγΐαὶ δὸ παι βθϑη. 

Αᾷ Ταβεϊ πίη πὶ ἰαπάδῃάθμι, αὖ Βο. 1 Ὁ Ρ. 18, ἐχρῆν τινὰ Ἕρμοῦ 
λογίου τύπον εἰς ἀνθρώπους ἐλϑεῖν, ΓΒ. ΔΉ ΠΩ, ὦ Μοῦσαι φίλαι! 

ΑἸτοταπι ἐατρ 5. αϑδϑηία οπῖθ ΘΧθα πὰ ἸΘοὶα, Ρ. 12. Τοδὴδ 
(πα) ἑαηέα φιογίξογινη σορία δι ρογοϑέ, ὥστ᾽ εἴ τις ἑτέροις ἀἄρχου- 
σιν ἔργων χρηστῶν δεομένοις ἄλλοις ἄλλα διανέμοι τῶν ὑμετέρων 
ἑχάστῳ διδοὺς τὰ πρὸς εὐφημίαν ἀρχέσοντα παντελῆ περιλειφϑῆ- 
γαι πράξεις ὑμῖν εἰς ὅλον λόγον ἀρχούσας, ααϊθαβοῦπι Δ Ρ ἰββῖπηθ 
ΕΑ Ιου οοιηρατανὶς Ἰοοῦπὶ οχ Ἰαμδαίίοηο Ἰαγοϊαρὴ: ἔδει χοινῇ 

Ξὰω 

- ΥΥΝΝν .4.ϑᾧ0ἅ.ἷὗὃἷ «γὼ. 
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συνελϑόντας ὅσοι τῇδε παιδεύειν ἐπιχειροῦμεν διανείμασθαι τὰ 

σὰ πρὸς ἀλλήλους χαὶ λαβόντα τὸ μέρος ἕχαστον ὅλον αὑτὸν εἰς 

τοῦτο χενῶσαι χαὶ μόλις ἂν οὕτως ἠρχέσαμεν μίαν σοι πᾶντες 

εὐφημίαν συνϑεῖναι. Οαἷβ οὰπι δηϊαπὶβ αταθοὶβ ὙΙΥΘ ΓΘ 801 1{π|8 

ἰα1ἰὰ δραθο απίπιο ἰθρθῦο ροίοβδὺ 

Ατδξίαβ οαπὶ αἰ ἰ θα5 ράσο] 8 (οὐδ᾽ εἴχοσιν ἀριϑμόν ρᾶρ, 19.) 

8010 ποιηΐηΐβ 58πὶ ἰθΙ ΟΤ6 ΘΔΙΔΘΘΠΟΒ. αποδάδμι ΘΧΡαΪ δ, απἱ νἱδβ 

ἰπ Ῥαϊαοβεϊπα ἰπίοϑίαθαπί. Ηοο τπᾶρμππὶ οὐ ΤΟ 8 116 ἔδοΙΠπ8 
γάπιβ ΒΠοίου Ὀ6}118 οἱ θα8, απὯ6 πἀπηηπδ ρ δία βαπί, δηΐθ- 

Ροηΐ, φερέτω τοίνυν εἰς μέσον, ᾿ἰπααϊί, ὃν ἐϑέλει τις πόλεμον --- 

οἰχήσεται τὰ δεύτερα φέρων. Οομιραγδυοεῖί 816 π|5. ὈΘΙΙ απ Ττοΐδ- 

πππὶ, 864 Ττοΐα ΠΟῊ ΥἹἱ 504 ἄο]0 οαρία οϑί. Πίδαπθ σεμνότερος 

ὃ παρὼν (πόλεμος ΑΥὐΔΙ 1) ἤπερ ὃν ἔδοξαν δεῖν αἱ ἸΠοῦσαι. 
“Ἵῆροι καὶ φλήναφοι. 

σ σα. ΟΟΒΕΤ. 

ΒΕΡΙΠΟσΕ Α ΟΟΒΕΤ. (Π) 96 π᾿ ὀξοπποταὶ δαθαπ ΡὨ]]ΟΙορΘ 6η αἰβαηΐ 
απ6 ἴὰ οοπ͵θοίατο ρτοροβόθ ρᾶγῦ Οοθοί (ΤΠ οηλοδυΉ6, 1877, οἱ-ἀοναηῦ, 
Ραϑθ 80) βὰ1 ΟΠοΥ κῖο5. (ραρο 21 ἀπ ρῥγόβ. γο].), {νῦν γυνὴ καὶ σται- 
δίον, οδὲ ἴὰ Ῥυθιηϊὸγθ ααἱ τη6 8010 γϑππθ ἃ 1᾿ΘΒρυῖί. 516 π᾿ αἱ ρὰ5 οὔτ 
ἀοΥοῖΓ ὟῪ ΔΓδίου, οθδὲ αα ἀη πιο βρη ἤδης “πιδηηθ᾽ τ᾽ ἃ ΡΔΠῚ 
πόοοββαῖτο, δὰ ΒΘΟΟ Πα ΤΏΘΙΤΘ ἀθ ρῃταβ6, ρου ἴδῖτθ ΟΡΡΟΒΙ ΓΙ 0η 
δὰ οὐδέ ααἱ οδὲ ἄδηβ 16 ρυθιηΐθυ: « υὰ οὰ ρα8 φιδηλθ ἀπ Βο]δῇ...., 

δΔυ]ουγα μα], φεδηλ6 ἀπ οπΐδη!.» Οὗ δδὲ οθ ααἱ τη ἃ ἴδ! ΟΠ ΘΥΌΠΘΥ ἈΠ6 
δαΐγο ΘΟΥΤΘΟΙΪΟη, οὐ ἰτοῦνοσ γυνὲ καὶ παιδίον, απ 16 ΟΥΟΪΒ. Ροα- 
ὙΟΪ τηδἰ θη. ῬΘΙΒΟΠΠΘ π6 Θοπίθϑίθια απ 168 ἰΔό65 46 “ἴϑηπηθ᾽ 
οὐ α᾽ “οηΐαπί᾽ π βοϊθπὶ ἰγὁβ- βουνοί ταρρΙοομόθϑ, οὐ 105 ἀθὰχ 
οἰξαιοη5 φΊθοαπ65 ριοααϊίθβ ρᾶγ Οοθοί ἃ ΔρΡαὶ 46 βοη ορ᾽ πίοῃ 
Ῥϑανθηΐ ραιαῖίτο βαρουῆαοβ. Μαἷβ ο᾽οβέ 1βἰθπηθηΐ, 561 0η. πιοὶ, ἃ 
Γγόφποποθ, ἴὰὼ θδπα 6 46 ὁ6 ταρρυοομοιηθηῦ ααἱ 8 οοπάαϊξ 16 
οορ βίο ἃ βιι δε που ἱπνοϊοπίαϊ τοπιθης 16 τοί 5' ἀ886] γυνή ἃ νυνί, 
ααἱ ροσῦγαῖξ δίτο ὄουῖξ νυνεί, οἱ ααἱ πο αἰ γοΘ οαὸσο 46 γῦν, βίποῃ 

1. μὰν 15. Τ[οατηίον]. (Πουιιο ὅδ η]νϊοϊοσίο, αττιδο 1878, Ρ. 61). 
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6ῃ 06 41] οϑὲ ἀπ ἀϑᾶρο Τηοΐη8 ἰγόααθηΐ, δὰ τποΐη8 δη8 ἰδ 
Ῥάαββθ σγόοϊό, οὐ αὰθ οουαὶπβ ΟΥΔίθ 5, Θοπηθ Πόπιοβι μὸπο, 
Ραγαϊββθηΐ 1᾿ΔυΟΪ τ Ῥτόβόγό. ΥΟΥ. Τρδρανένμιθ. Πῶσ, ἴοτηθ Ὗ, 60]. 
1612. Ῥ4η85 ΟΠοΥΚΊο5 τηῦπηθ, 16 ἰσόπνο τουτωνί, ᾿Αὐοῖ, θ5 τνἴηιθδ,. 
8 ΠΙ, 8, οἱ οὑτωσί, τοβεϊξαό μὰν ἀνβηρς γὰ ο ἄληβ ΤΌΝΟΝ Δ᾽ Αγαϊίοδ, 
8 ΠΙ|, 12. 



ΠΕΤΡΤΒΗ 

ἃ Μ. ΟἩ. αἀβαάαῦὺχ 508 ΟἨΟΒΙΚΙΟΒ (ἢ. 

ἈΑρτόοχ, Μοῃβίθαν, 1᾿Ποηηαρθ 65. ΤΘΙΠΔΙΆΙ65. βαϊγαηίοβ, (αὶ 
γΟῸΒ ΓΟΥΪΘπηθπὲ ἄἀο ἀτοὶΐ, ἃ γοῦβ οἱ ἃ 16 ἤθσνιιθ 4 ῬὨΠ]Ο]ορίθ... 

ΟἩΟΒΙΚΙΟΒ, Εἴοσο ἄμ ἄμε Αγαΐίος (Βδναθ ἄθ Ῥμ]οΙορίθ, ἰοπιθ 
165, ραᾷρθδ δ δἱ βαΐν. (5), 8 Π, 2: Ἔστι τοίνυν ἡγεμονία σαφὴς 
ἥμερον ἦϑος καὶ λογισμοῦ ϑυμὸς ὑπηρέτης χελ. Οομηρᾶτος 8 ΧΙ͂Υ, 
4: τὸ χατασχόπους ἐχπέμιψαι μαρτυρία... σαφὴς τοῦ τεταράχϑαι, 
δὲ οοΙτίροα: ἡγεμονζίας μαρτυρλδία σαφής. ΤΩ ἀπ 5βουῖθθ ἃ 
ἀγὸβ- θη μὰ βαπίοι ἀπ ῬΥΘΙΪΘΙ ἃ] ΒΘοομα οτοισρα ΤΑΟ. 

Ἰοϊά., 8 ὙΠΠ, 1: οὐδὲ τοῦτο φέρειν σιωπῇ χαρτερῶ. Ο᾽ εβὲ ἃ 
Ὀοπ ἀτγοὶξ απ φέρειν σιωπῇ ἃ. Ῥᾶτιι βαβρθοΐ ἃ 1᾽ὁἀἸίοαγ. 96 5ι}- 
Ροβθ αἴ ΦΕΡΕΙ͂Ν οδβἰ αἰίόγό οὐ απ στέγειν σιωττῇ οϑὺ 66 416 
᾿δαΐθαν ἃ ὀοτς. Οὗ, βόρβοοῖο, (Π αΐρο γοὶ, γϑῖβ 841: χἂν ἐγὼ 
σιγῇ στέγω. 1,86 γοΙῦθ στέγειν οδ, ἃ 66 41] π|6 ΒΘΙῈΌ16, 16 Ρ]ὰ5 
ΘΟΠΥΘΠΔΌ]Θ ἰοὶ; 1 ἃ ὀἐέ βουνθῃί τηόθοπηι Ρ81 685 ΟοΟρ βίθβ. Οη 
16 ἐτοῦγο οχρ! από ποπ-βθα]θιηθηΐ ρᾶγ ὑπομένω, βαστάζω (Η6- 
ΒΥ Πα, δαϊᾶαθ, ΕΥγ πιο]. ΜΔρ.), πιδὶβ διβϑὶ ῬΡᾶ. φέρω (Β601168 
51 Επγὶρῖ46, Ῥλόρηϊοϊθηηο5, γ. 1214). --- Πδὲα., 2: ᾿Ἑσπέρα μὲν 
ἦν κτλ. Ῥραΐ-δίγο τπ ὁθῃο ἄθ Πόιπηοβίμοπα, (Οὐειγοηηθ, 8 169, 
Ρᾶρθ 284 (Βοΐβικ9): ἝἙσπέρα μὲν γὰρ ἦν. 

Ἰθϊά., 8 Χ, Ἴ. Ἐπ{-11 ῬΘυτη15. 46 τθοοηπαῖ 6 ἀδη8 16 Ῥῃτα56. τἢ 
Ρθὰ ῥγόξοπείθαβο: Ἴσασιν οἱ ττεπτειραμένοι. ἀπ βΒουγοηΐν αἰ ΤΙ ΡΙ46, 

οἸρΙσόγλο οη, Ταιγίαο, ν. ὅ89 (Νδποκ οὐ ὙΥ611]): 
ς ΒΡ « , 

. ὡς τσασιν οἱ πεπονϑότες, 

Ραβϑαρ6 851 Ὀΐθη τοϑεϊιό ρᾶ. Νδποκ Ὁ 
Τοϊᾶ., 8 ΧΤΥ͂, 6: καὶ πᾶσιν εὐϑὺς ἀγαϑὴ συνέπεσεν ἔρις. 1] 

π᾿ δὲ ρᾶ8 ἀοπίθιχ απ 16 τη δέθαν η6 86 501 βοῦγοπῃ ἰοὶ α Ἠόϑὶ- 
οὔθ, (Πμυγο8 οἱ 7ονγ8, Ὑθὺβ 24: 

ΩΝ ΒΟΡ ἘΠῚ ἀγαϑὴ δ' ἔρις ἥδε βροτοῖσιν. 

1, δυλ6 46 ρ]μηιοϊοσιίο, 1818, Ῥαρθβ 11 οἱ 58. 
2. Ῥδηβ 16 ργόβοῃξ γοϊαπηθ, ὑΟἱτ 165 Ῥᾶρθ85 1 οὐ ϑβ8αυΐν. 
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-- Ι0ἱᾶ., 12: καί ποτέ τις ἐχεῖϑέν του παριὼν διηγήσεται τῷ 
πλησίον" «ἀνδρῶν τόδε τὸ φρούριον μυσαρῶν ἐνδιαίτημα γέγονεν, 
α - ΕΣ - , Ψ' πὰ }] , 5 

οὺς πολλῶν ἐλϑεῖν τολμησάντων εἰς ἀνὴρ ἡδυνήϑη.» 426. οΥἿοΙΒ 

ΤΟΟΟΠΠδῖύγο Ἰὰ 405 τόμ! ἰΒΟθ 008 Ποιμόγαπθθ. Οομμραγος Ζϊαᾶθ, 
ΥἹΙ, 479: 

χαὶ ποτέ τις εἴσσησι «πατρός γ᾽ δδε πολλὸν ἀμείνων» καὶ ποτέ τις εἴπῃ ρός γ ὃν ἀμεί 
ἐκ, δεθλμθυ ΡΟΝ τ ον δον τἀ ρλ μων ες ὐενυ νον ΚΉΤΣ 

οὐ ὁ6 γΘὴ8 βουγοηΐ τόρόϊό (1 ͵αᾶο, ΤΥ, 81; ΧΧΙ,, 8572, Οαῃμϑϑβέο, 
ΥΠ], 828: Χ, 87, ΧΙΠ, 167; ΧΥΊΠ, 72 οἱ 400; ΧΧΙ, 896): 

Ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον. 

Πδηβ ἰὼ ἥπ 46 ἰὼ ρῇταβθ, 16 Ῥθῆβθ 4} βυΐπί 4θ ΟμδηρΟΥ (αν 
1" 6αἸίθαν) ἐλϑεῖν οῃ ξλεῖν, οἱ αὰθ 16 γϑϑίθ οϑί βαΐπ; 11 Υ ἃ ἀδη5 
τολμησάντων, 5 Ἰ'᾽Ὸη ρϑαΐ 16 αἴτθ, ἂπ βουληϑέντων οαομό. Οἷ 
8 1Υ, 9: εἰσῆλϑέ σε πιρᾶγμα τοσοῦτον, εἰσελϑὸν ἐτολμήϑη, τολ- 
μηϑὲν οὐ διήμαρτεν (1). 

ΟἨΠΟΒΙΚΊΟΒ, «“ροϊοσὶο ἀ08 ἸΜήηιο8 (ἄθναθ ἀθ ῬὨΙΟΙορίθ, ἴοπιθ 195, 
Ρᾶρθβ 209 οἱ βπΐν.), 8 Υ, 9: ἔξω μοι τοῦ χοροῦ τετάχϑω τῶν 
μίμων. ΟἿ, ΡΙαίομ, Ῥηδᾶγο, ραρο 247 Α: φϑόνος γὰρ ἔξω ϑείου 
χοροῦ ἵσταται. 

Τθϊά., 8 ΥἹ, 4. ΟἸοὸζ ἀπ δαΐθαῦ ααἱ Π6 856 τορδῖ αὰ6 4ἀθ 8οκ- 
γΘΗἾΤΒ, ἢ] ραγαῖν ἐγ β-υ γα θη Ὁ] 8016 ἀπ 168 τιοίβ ἄλλαι γὰρ 
ἄλλους ἀνιῶσι φροντίδες 5Βοπύ {ἰτόβ ἃ ἀπ ὑτἱπιδέγο Ἰαιηθίαπθ; 
ῬΆΥ ΘΧΘΙΙΡΙΘ: 

ἄλλαι γὰρ ἄλλους διατρέφουσι φροντίδες, 

660 ααἷ ρουγταῖξ δίγθ Ἂπ γο8 ἀ6 Μόπδητο. ῃ 
Τυϊᾶ., ὃ Χ, 4: κἂν ἐγὼ τὸ σχῆμα τοῦτο τῆς ““ττικῆς ἀποϑέ- 

μιδγος ἐλ εν στρατιώτου σχευὴν, οὐ γενήσομαί τις πολεμιχός. 
ΡῬραί-δίτο τῆς ζγραμμγατιχῆς, δὰ Ἰίοα 46 τῆς ᾿“ττικῆς. --- Ιδϊἱά., 
8. Π ἴδαί β8η5 ἀοαίθ 1ἰτ0: ὥστε φροντὶς αὐτῷ γίνεται χαὶ σπου- 
δὴ {τὸ πάϑος διαφυγεῖν, οἱ ἐδια., 106, ργοθὈ]οιηθηί: αὐτοὺς γὰρ 
τοὺς τυξττορνευμένους οὖς ὀνομάζομεν, ἐκχλύτους (ἐκ τούτου Μβ.) 
τὰ σώματα [διαλελύσϑαι] τῷ πάϑει ἡμέρας, ὡς εἰπεῖν, ἑχάστης 
ὁρῶντες κχελ. 

1, ΟΟΥΓΙΡῸΣ ὑοαὺ Βηρ]θταθηὺ ἑλεῖν τολμησάντων οϑὺ ἰὰ ῬΡΘμ ὃΡΘ ἰᾷ466 
ααϊ ποῦβ νἱηὺ δαβδβὶ ἃ 1 ὀβρυϊύ, οὐ, ἀ6)]ὰ ἀανδηὺ ἀθ βανοὶῦ 418 ποὰβ ποῖιβ ὀὐϊομβ 
τϑηρομύχὁ ἄγθο ΝΙ. ΘΌΟΙΩΡΟΙΖ, ποὺβ ἃνΐίοπβ τοργοὺ ἀθ τ Ῥᾶβ ΠΟῸΒ Υ δύγθ 
ἴοπα. Οὗ, Θποουθ «(μοϊοσίο 68 Μίνιο5, 8.1, 8: τολμήσω δ᾽ ὅμως τοὺς μὲν τοῦ 
χακχῶς ἀκούειν, τοὺς δὲ τοῦ χκαχῶς δο ξάζειν ἐλευϑερῶσαι. 1,6 γοῖθθ τολμῶ 
αἀοἷῦ δέν ἰγαάυϊί, οἰδζ ΟΒουι Κίοβ, ρὰσγ οϑϑὺ οὐ θργομᾶνο. [Ὁ. 6. 

ἜΘΕΙ 

ΟΣ ΣΝ 

νμω οἷ μι 
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Ιϑϊά., ὃ ΧΙ, 1: Ὁμολογῶ μὲν γὰρ εἶναί τινας οἷς ἔνιζα τῶν 
ἐν αὐτοῖς γινομένων διαϑερμαίνειν τὴν φαντασίαν. δὶ, ΘοΙηπηθ 76 
16 Ῥθηῆβθ, ἰἴὰ θογίθοίίοη ἔνια τῶν ἐν αὐτοῖς οδὲ θοππθ(), 1] ἴαα- 
ἄτα, οὰ ὉΠΔΉΡΟΙ διαϑερμαίνειν 6; διαϑερμαίνει, οὰ ἰΠΒΟΤΘΙ ὑἢ 
γΘΥΌΘ ΟΟμΠη6 πέφυχε, 8010 ἀγαπί διαϑερμαίνειν, 5010 ἃρτὸβ φαν- 
τασίαν. 

Ἰοϊᾶ., 8 ΧΙΥ͂, 2: Σχόπει τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων χαχῶν, 
ὀργήν τε καὶ λύπην, ὧν ἣ μὲν τῶν ἰδίων ἐξίστησι λογισμῶν --- 
εὖ γὰρ ἔφη τις τὸν ϑυμὸν μανίαν ὀλιγοχρόνιον εἶναι ---, τὰ πιλεῖ- 
στα γὰρ ἅπασιν ἀρρωστήματα λύπῃ χατὰ τὴν τραγῳδίαν συμβαί- 
γει χτλ. 1,6 τῃόίθαν αὶ Δ} πϑῖοη, Θὲ ἀθυμῖου 1ἰθα, δὰ γϑῖβ α Ἐπ- 
τρίθ (ο62 ϑίοθόο, ΖΦ ]ογιϊέφο, ΧΟΙΧ, 10 -ῷΖ ἔταριηθηΐ 1050, 
Νδθοῖ): 

λῦπαι γὰρ ἀνθρώποισι τίχτουσιν νόσους. 

Π ἃ οιηρίογό ἃ ρθὰ ργὸβ 168 Πηδιηθ8 Θχρυθβϑβϑίοηβ ἄδηβ 1 Εἴοσο 
α' Δγαϊοϑ, 8 Χ, 8: (τὸν λιμὸν) ἐξ οὗ πλεῖστα συμβαίνειν ἄρρω- 
στήματα πέφυκεν. Οοπδιἀότγαηξ 16 ῬΑΤΔΙ]6Π51Π|0 Ὧἀθ5 ἀθὺχ ρῃΤαβΘ5 
εὖ γὰρ ἔφη τις οἱ τὰ τπιλεῖστα γ ἂρ ἅπασιν," 11 ναπὶ ταΐθαχ, 76 
ΟΙΟΪΒ, Π6 Ῥᾶ5 ΟΠδΔηΡΟΥ γάρ 6 δέ, ΘοΙηπιθ 1 ὁαἸ ΓΘ α 1 16 ΡΙΌΡΟΒΘ Θἢ 
ποίθ, τηϑῖ8 ΒΌΡΡΟΒΘΙ δρτὸβ δλροχδὀνεδὸ εἶναι ἀπ Ιδόππθ, απ ὉΠ 
Ῥουτταῖξ ΤΘΙΏΡ ΠΣ ἃ Ρ6ὰ ργὸβ αἰπβὶ: ζἡ δ᾽ ἅμα τῇ ψυχῇ καὶ τὸ σῶ- 
μα διαφϑείρει ---δ τὰ πλεῖστα γὰρ χτῆ. 

Τοϊᾶ., 8 ΧΥ͂, 8: δρῶντα μὴ δρᾶν, τὸ τοῦ λόγου, καὶ ἀκούοντα 
μὴ ἀχούειν. Οἵ. Ἠότϑο!ο, ἐγταριηθηΐ 8, Βγυγαίου: ἀξύνετοι ἀχού- 
σαντες χωφοῖσι ἐοίχασι" φάτις αὐτοῖσι μαρτυρέει τταρεόντας 
ἀπιεῖναι. Οἷ,. αὐϑ81 ΕἘπτΙρΙ 6, ἐγαριηθηί ὅ29, 2, Νδῦοῖ, οὐ ΤγαθρΏν. 
ἐγαφίο. αὐοεροί. 431 (9). --- Ιδἱᾶ., ὅ, οἱ Εἴοσο ἄθ ΜΜαγοῖοη,, ΤΙ, 
Ρᾶρθ 124, Βοϊββδοπδᾶθ. Οδ5 ἀθιχ ραβϑαρθβ βοηΐ 16 ἀόγθιορρο- 
τηθηΐ. ἀἰ ἀπ ροπϑόθ ἀθ Ὠόπιοοιίθ: βίος ἀνεόρταστος μαχρὴ ὁδὸς 
ἀπανδόχευτος (ο'ιθ2 ίοθόθ, Ζ ]ογίδρο, ΧΥ͂Ι, 21 τ 829 ἐγαριιθηΐ 
ΠΟΤᾺ] ἀο Πέόπιοουθ ἂχ [οπι6 15᾿ (65 Ῥγαφρι. })ιἴϊοϑ. ϑγαθό. ἀθ 
ΜαΠ]Δ0}). --- Ιδἱᾶ., 1: Οὐ γὰρ πενία μόνον ἐγείρει τὰς τέχνας. 
Οδθὲ ὑπ ὅθμο ἀπ γοῖβ ἀθ Τμόοονίίο (ἀόθαϊ ἀθ ΠΊῸγ6 Χ ΧΙ): 

ζΆ πενία, ΡΨ ΨΗ; μοὶ τὰς τέχνας ἐγείρει. 

Τοϊά,, 8 ΧΥ͂Ι, ὅ: χἂν ἄμουσος ἢ τις, ῥᾳδίως ἐφέλκεται. ἴ,6 
υὐδιθάτ᾽ 86 Βοαν θη -1} 465 γοῖβ α᾿ Επτίρίαο (ταρτηοπί 666, ΝΑΠΟΚ): 

1. ἘΠ16 οδὺὲ 46 Μ. Η. 611; ο᾽δδῦ μὰν βαϊΐθ ἀἴὯμῃ Ὀουγάομ αα8116 π6 1ὰϊ 
οϑὺ Ἂ κα αὐὐτιθαόο ἀδη5 1 δἀϊίοη. [Ὁ. 6.]} 

3. Θότηοδίμδμθ, σοηέγε Αγϊβίοσιί., 1. ὃ 89, 191: τὸ τῆς παροιμίας, 
δρῶντας μὴ ὁρᾶν χαὶ ἀκούοντας μὴ ἀκούειν. [6. οἿ 



88᾽ ΤΈΧΤΕΒ ΟΒΕΟΒ ΙΝΗΡΙΤΘ. 

ἢ εν ΘΟῊΝ ἢ ποιητὴν δ᾽ ἄρα 
Ἔρως διδάσχει κἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν, 

οὐ 46 1ὰᾳ ραιοαΐϊθ α᾽ Αὐϊβίορμδπθο ((ὐμῶρθ8, γοτβ 1074): 

ὁᾳδίως ἐγὼ διδάξω χἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν 

ΠΥ ἃ Ἰίθα ἀθ 16 ογοῖτθ, οοὐΐθ Ῥῆγαϑθ δγδηΐ ὀ{ό οἰΐόθ ἰγὸβ-ῖτό- 
ααοιηπηθηΐ, Θμ 6. Δα 68 ΡΔῚ ΑΥΒΠ46, 51 ΔΙΆ 1]Π16 7 ἃ ποί!θ δαΐθαγ. 

-- Ιὐϊᾷ., 10: Εὐριπίδης μὲν γὰρ, ὃ Σοφοκλέους τῇ τοῦ ϑεοῦ 
κρίσει σοφώτερος κτλ. ΑἸ]αβίοη ἃ ΤΠ ΟΥ̓8010 ΔΡΟΟΙΎΡΙΘ (860116. 581 
Ι6 γϑῖβ 144 405 Νιιιόθβ. ἃ ΑΥἸΒίοΡ 86): 

Σοφὸς Σοφοχλῆς, σοφώρορίε δι Εὐριπίδῃ. 

1θϊα., 8 ΧΥΗΙ, 2: Φασὶ τὸν εὑρηχότα τὴν ὑττὲρ ἧς ἀγωνίζομαι 
τέχνην, ἐξ οὗ πάντα φησὶν ἀπαγγέλλειν ὃ προσηγορίᾳ μὲν δεύ- 
τερος, τὴν τάξιν δὲ πρῶτος, ἐχεῖνον δὴ (ο᾽ Θϑί-ἃ-αἴτο ῬΪΙ]ὀπΙΟ ἢ) 
λέγουσι ἐμ τὸν παῖδα τὸν “Πιοτιείϑους (Μόπαμπατθ) ἡλικεώτας τ᾽ 
ἄμφω χτλ. Δ Ἰποι!παΐθ ἀ᾽ θοτα [ουίοηθπξ ἃ δορί 1ἃ βθοοπᾶθ 
Ὧἀ05 ἀθὰχ οχρ]!οαίϊοη5 ριοροβόθβ ἃ ἴὰ ρᾶρθ 859 (θχρ]ϊοδίίοπη 88ὶ- 
γαηὺ Δα Ὲ6}16 ἢ] 5 ἀρίταῖ! ἀλη 66. ραϑβᾶρθ ἀπ «ἴδηθαχ ἔγαΐο- 
Β. πὸ αν ΠΟΠῃ ὁ βῆτα ») θη ̓θουτίρθαηΐ ἰοπίοίοίβ 16 ἐθχίθ ΘΟπη ΠῚ 6 
1] βαἷ!: ἐξ οὐ πάντα φησὶν ἄστεα γελᾶν (δα ᾿ἰθα 46 ἀπαγγέλ- 
λει») ὃ προσηγορίᾳ μὲν δεύτερος κτλ. 1] γόϑα!ογαῖξ 46 Ἰὰ αι Ἔγἃ- 
[οϑίμὸπθ ἀγαῖΐ [αὶ Τ᾿όΙορο 48 Ῥῃϊότηομ ἀδπη8 ἀπὸ ἐριργαριηιο (σοὶ 
δ' ἄστεα πιάντ᾽ ἐγέλασσεν Ὁ) ΘΟΙημη6 ΑΥβίορ απο ἀθ Βγζᾶποθ ἃ ἔαϊξ 
ΟΘ]αἱ 46 Μόμαμπανθ ἀδη8 165 νϑὺβ οὐ] το 5. (οδγ, τηϑ]οτό 1᾽ δυίξουῖ[ό 
40 Νάαοῖς, Αγιδίορη. Βυφ., Ῥᾶρθ 250, 16 οὐοἶβ 46 ὁ6 βοπΐ Ὀίθῃ 
Ἃ65. γΘ18): 

τ  χο ἀνῦ ὦ ἹΠένανδρε χαὶ βίε, 
πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν πότερον ἀπεμιμήσατο; 

οὐ αι ρϑαΐτου αἰγθ 46 τΐθαχ θὴ 1 Πομπθα αἰ ἀπ ροδίθ οομηΐαπθ 
δι581 ΡΟρΡαΪαῖτο οὐ διϑδὶ ρ] θη ἀθ γοῖγρ αὐ’ ΐαϊζ ῬΕΙΠόμηοΠ, 5ὶ ὁ0 
ποδί οὐδ α ἔαϊέ γίγο ἐοιέ ἴθ γιορᾶθξ Μαϊβ, θῃ Υ τόπόοββαπί 46 
ΠΟῦγΘϑι, 16. ΟΥΟΙΒ ΔΥΟΙΣ ἰτοῦγό πηθ δαΐγθ ΒΟ] αϊοπ, ροαῦ- δί6. 15 
Βα βἰαϊδαηίθ, ἂρ Ἰ᾽᾿δπίρηιθ 416 ποὰβ ΡΙΌΡΟΒΘ ΟΒοΥ Κίοβ ΡΔῚ ἰὰἃ 
Ῥ ταΒ6 ὅ προσηγορίᾳ μὲν δεύτερος, 66 αὶ α᾽ΔΙΠΘῸΥ8. π6 τη θπι- 
Ῥδομθ ρᾶ8 46 πηδἰπίθηϊ 16 τοϑίθ 4θ πιὰ οομῃ]θοίπγθ. ΝΘ βουαϊΐ 0 
Ρᾶ8 ἀἢ ἴθι ἀθ πιοίβ απὶ 86 ταρροιίοσγαὶϊς ρ]αίοί ἃ ΒΕΟΟΝΌΟΒ, 
ϑαΐθαν ἀθ απδίγο ὀρίρυδιηηθθ 46 1᾿ΑΠΕΠοΙορὶο Ὁ Κ᾽ ΕΑΌτ οἷ αΒ ἃ 
ταῖβοη (Δι δτοίϊοοα αγαοοα, ἰ. ἸΥ͂, τ. 494, 6αϊ{, ΗΔ1168), οὐ όξαϊ! 
τ ΟΠ ΘΙ ΡΟΙΑΐη, οἵ ῬΘὰ 5᾽6η δαί, 46 ποίγτϑ τιόΐθαν, οἱ, ἀδῃ8 
66. ὁ88, 1᾿ΔΠΠπθΐοη Παϊίθιβο ροαῦνταῖξ ἐθηΐτ ἃ (65 τϑ]α 05 ῬΘΙΒ0Π- 
ὨΘ]165. ααἱ ποὰβ ὁομρΡΘηΐ. 

τ νων μππδ. μιν νας ΑΝ Ν «4 νς 
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Ιϑϊᾶ., 8 ΧΙΧ, ὅ: ὡς πού φησιν ὃ τὰς ΠΊούσας ὑττοδεξάμενος, 
ᾧ φιλοξενίας μισϑὸν ἑχάστη βίβλον ἔδωχε μίαν. Οἵ. «Ἀπ ποϊοσίο 
Ῥαϊαΐδηθ, ᾿ἴντο ΓΧ, ὀρίρταμπιθ 100: 

Ηρόδοτος Ἰούσας ὑπεδέξατο" τῷ δ᾽ ἀρ᾽ ἑχάστη 
ἀντὶ φιλοξενίης βίβλον ἔδωχε μίαν (1). 

ΤῊ. ΟΟΜΡΕΗΖ. 

Υἱθηπθ, ο6 20 1011Π|ὅὐὺ 1877. 

1. Μ. 16 Ῥγοΐθβδβθαν [ββίηρ ἃ δι 1ὰ ὈΙθηνυ θα ποθ ἄθ Ποὰ8. ΘΟΙΩΤ ΒΙΌΣ 
ΔΌΒΒΙ ὉΠ ΤΑΡΡΓΟΟΒοτηθπὺ ἱτηρουίαπὺ αἱ ποὺβ ἀναὶὺ ὀομαρρό. ϑτηϊουϊπὸβ, 1[᾽Α- 
γᾶγο 4ἀθ Μόπαπαγθ, ογαϊριῃμαῖῦ, δὰ τὰρρογὺ ἀθ Ομουϊκίοβ, μή τι τῶν ἔνδον 
ὁ χαπνὸς οἴχοιτο φέρων (Αγροϊοσίο Ὧ65 Μίέηιεβ, ὃ ΤΧ, 8). Ο εβὺ ργόοϊβότηθηί 
1ὰ τηθτηθ οἤοβθ 4 Οομῃρυίοη 186 ουἰβί πῖον ταθοπίθ ἀ6 ΤΓΆἌνασο ἀθ Ρ]δυίο, 
ἘϊαΟΙοη, ἄδηβ ἂπ ρᾶββαᾶρθ αἱ ἢἾ8 ρ88 ἰου͵ουγβ δὲό Ὀΐθῃ ΘΟΙΊΡΥΪΒ ΡΔΓ [685 
σοτηϊηθηΐαίθυγβ (Δ μϊαγῖα, γογ5 298 - δούθ 1, βοὸπθ τῦ, υϑὺβ 22): 

Φαΐη ἀΐποτῃ αἴθ Ποιηΐπατη οἰατηαῦ οοπίίϊηθο ἤἥάθπι, 
ϑ,δΤη ΤΌΤ ῬΘΙΪ886, Β6Θ4 16 ΘΙ ΟΟΤΙΘΓ, 
1)6 80 ὑϊσιϊο {μιι8 δὲ φα οωϊξ ξοταϑ. 

Τὶσιϊνιη τϑϑῦ Ῥδ8, οοϊητηθ οὐ 1᾿δηὐθπᾶ, 16 θᾶομθ ααἱ γᾶ] ἄδηβ 1ὰ ομομηῖ- 
πόθ; ο᾽δϑὺ ἰΪὰ ρουΐγθ ἃ Ιδ40116 βοῃῦ βιιβρθητιβ 165 Ἰατηθοη5 οὗ δαΐγοβ νἱδηθβ 
ααϊ 86 ζμριθηέ. ἘΠΟΙΙοπ πθ νουᾶναϊῦ ρδ8 1αἴββου ὄσμαρροῦ οθέθ ἕατηόθ ααὶ 
ΩΣ ΒΌΓ 568 ἸΔΙΠΌΟΠΒ οὗ ρϑαῦὺ θη ϑιῃρουίο αἀπθίαθθ οὔθαν ἄγθὸ 6116. 



ὧν ὡὐελ 2 Ἰδουνὶ ὩΥΝΌ οἵ ὍΣ Ἢ αἰὐίῳι ἄμονν κ χϑ τ ἢ ἧς 

ἅ ἡ βέγδῃ αὐτὴν τσ’ ὑπΐοα ὁ ΤΙΣ ἜΠΤῚ ἡ δ ἃ μα ἀμοϑεθῖονα 9, 

ο᾽θολολιλεδ. Ὁ! ἀποσῃ ἠήγοα «ὐκδλα, ΓΤ ΣΩΣΙ τοῦθ, 

τοῦῦ ϑημίεταία ἢ Τ ὁτε ον 
«τοῦχὸ ὁ... Ὁ. ὧν τονηδδδικίε σον ς ϑονοδόραι" ἢ 
πα, ΦΑυ οἢ χολῇ ΔΡΣΘΡ.} Ῥπνῦ, 

Δ ΉΜΟῦ δὸν ΜΗ ἜΝ ἡ τἰὐβμωαϑόω ἀν 

δ τ μι οθηνν φο 

«ΑἹ οὐηϊ ποῖ ται «αρὐοῦ, ἴον υοις ἀμ}. ἐπρτοσμιν ἀιτυσφοιζοζλ σαι ΓΝ 
ἀόΐολ ψῶν α΄ ἀν οι το.) ὁ ἐπτοάᾷαν 8 αἀἰπάχιηνιδ" εὐαδηδυληζ, οἷν 
ἐροιερἡβἠοότα ΠΝ ̓ δ ἀρῶ δὼ οἐγοΐσα δι}. Ὁ ἀρρλην ἢ ἀπατῦτεν 
Οὐ Ὁ. ΥΥ Δ 95 Αὐπρηδν, Ἰϑγπ βίο, 91. πο τ ο} ΘΗ δ ᾿ 
8 μὰ πηιαῦν πον οὐδ, ψηηοΐοα, θῇ ΟἿ τον σα βλε θαι Μ᾽ ἀπήθ 

: ρον ων Ψῇ οἠδϑα ἀξρδοῦ ἄς ἜΘ Ὁ τῳ σὸν ΥΡΗΝΆ Ἀπ ὅπη 
εἰαϑβ οὐαησοο μαδτηίο μαρείγον,, θηδε ατημὲθ ΤῊ 

; ετοῦται ἩΠ θῆρθή,, ὈξΑ Ἰρ6, ὄσνε ὍΘ 
ἶ πλινον ΔΒ απὸ Ὁ ϑμ κα ΦΙΝΟῊΝ ἰδὐ νον «ν: ἣ 

ἀητοιν μὲ ἐπα θεν ἧμηρ ᾿υὐο κει ἀμ σον σα θα μευ 
ἡ ὑθια δὶ 7 βὐη δ Ἀπ αι) 89} μἰ νμϑϑινὰ ὅσος ϑἰτοῦμα! ὁ συν, τ 
9 ἀν το αμην τοῦ ρα ἀπ πη να ἠδ ἢ ΠΕ 
ΘΠ υσθ αύθθθ, υα μδιρ, τονρ ταϑ᾽ γέ. θά {δὶ ἡϑοθμανν ἡΝα 

ὑ 

ἐς ΥΣΩΝ 



508Ε ὑΝ ΤΕΈΧΤΕ ΝΟΎΕΑῦ 

ΒΕΙΑΤῚΕ 

ΑΜΗΝΑΝΡΕ ΕΟ, 

ΤΑ γροϊοσὶο 65 Μῶμθβ, ἀϊβοοῦϊβ ἀθ ΟΠ Κίοβ 46 ὅδ2α, ααἱ 
γίοης αἰ δέγο ρα ]16 ροῦν 16 Ῥγθιιίδτθ [οἱβ ἀδηβ 1ὰ Πουν6 ὅδ »]- 
ἰοϊοσίο, (6 ζὐἐἐόγαΐιγ6 δὲ α᾽ ̓υηϊδέοϊγ6 αγιοϊθηγι68. (μα γ6116 βόυϊθ, ἰ. 195, 
οἱ “ἀοναπὲ, ρᾶρθβ 39 ἃ 77), οοῃίίοπέ ἰὰ ρῃταθ6 βαϊναπίθ (Δ 
Ιδα 6116 11 οδϑύ αἷδ ααθιααθ5 τηοΐίβ Ὧἀθ ααδίγθ ῬΘΊΒΟμπᾶροβ (685 
οοηόαϊοβ ἀ6 Μόπαπατχθ: 

«1,605 Βοχηδίηβ π6 ρϑηβαίθηξ Ρ88 4116 165 Βρθοίβ 165 (685 ΤΪΠΊ685 

πββοπΐ οαρα Ὁ ]65 ἀ6 ργοάαϊγθ 16 πιο 6 τη8}: [οὶ, ἰὰ οτοὶβ 4118 
Ρουβδθηΐ 168 βρθϑοίδίθασβ ἃ οοτηπηθῦ 6 1᾿Δἀα] το. Μαῖβ πο! 68 
ἴλγοοβ 46 Ταΐπ68 Π6 5ϑυγδίθηΐ ΔΥΟΙ ἰδπί 6 ὈΥΪ86 5Ὲ1 ΠΠ6 δία 
Βοπηδίθ! Οα ὈΐΘη, ΡΥΘΠΟῚΒ 165 ῬΘΙΒΟΠηδρΘ5 46 Μόπαπασο: Νοβ- 
ΟἸΟΙ ΠΟῚΒ ΔΡΡΙΘηματαὶϊξ ἀοπὸ ἃ [4116 Ὑ]ἹΟ]Θη06 ἃ 465 1Θ0Π65 ΠΠ]65: 
ΟΠότοβίτγαίθ, ἃ ἐοπ 6 1 διποῦτοιχ απ6 Ἰοθθαβθ 46 ᾿ἴγύθ; Οπέμηοῃ 
ΠΟΙΙΒ ΤΟΠαΥΑΙς ὈΟΌΤΤΙΒ οὐ ΟΠ ΔΡῚΪη5; ΘΙΠΙΟΥΙΠὸ8, ἀγαγθϑ, [αἰ ααὶ 
οΥὐαϊης ααθ 16 ἔππιόθ μ᾽ θῃιροσίθ ααθίααθ οἴοϑθ Θὲ βουίδηΐ 46 18 
πη 180η} Μαϊβ 1] π᾿ οδύ ῬΘύβοηπο ἀδη8 80η ΟῚ 5618, 7 1Π|ΔΡ]Π6, 
απὶ 5Β᾽ αυίβοσαι ἀθ αἰτθ οοὰ. Εἰ οθρϑπᾶάδῃξ [ἃ τ ἰβαηίτορίθ, ἃ 

ΡΑΒΒΙΟΠ. ῬΟῸΣ ΠΠΘ ταδί οἴθηπθ, 1᾿ἀναῦῖοθ, βδαΐ 1ὰ Ποπίθ 4 611605 
ἰταϊηθηΐ ἀργὸβ 61165, Π6 Βοηΐ ρδββὶ 0] 68 αἀ᾽δαθαπθ ρόμπα!ό, ἰα πα 15 
αὰθ 1᾿ Δἀα!ὸγο οδϑὲ βόγόγοιηθηξ ραπὶ ρᾶγ 1ἃ 1οἱ. Αἰπϑὶ Θ685. ῬΘΊβ0}- 
ΠᾶΡΘΒ. Π6 ΒοΙΔΙ ηξ- 115. θὰ5 α᾽ δαίδην 15 ΘΑΡΆΌ]65 ἀθ ποῸΒ. ῬΟΥΐοΥ 
ἃ ᾿τΩΙ ΟῚ ΙΘῸΣ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, 46 ὁ65 ἀόΐαπίθ ἔοπΐ ΒΘα] θη δ Θ ΠΟΘΙ 
16 Ὀ]διηθ, απ 185 απ 1᾿Δ ἀπ] τ δ τόρτϊπηό ρᾺῚ 165 ΡΠΠ5 βταηα 8 
οἰ δ πη ηΐ8 Ὁ.» 

1. Αγὐόϊοϊθ ρα ]}16 ἀδηβ 1 Δηημαῖγα ἀ6 τ᾽ Α88βοοίαξέοη Ῥοὶ “᾿ Θησοιαρφοηιθη 
68 ὀξιμ68 σγοοηθ68 θη, ΕΎαΉΟΟ (ἀππιόθ 1877, Ρ. 118). 
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8 ΙΧ. Ἐχείνων οὖν οὐδὲν ἀδικεῖν ἡγησαμένων τὸ πρᾶγμα, σὺ 
τοῦτο προτρέττειν οἴει τοὺς ὁρῶντας () μοιχεύειν. ἸΠὴ τοσοῦτον 
παίγνια μίμων γενναίας κατισχύσειε φύσεως. Ἢ καὶ τῶν Ἰενάν- 
ὅρῳ πεποιημένων προσώπων ἸΠοσχίων μὲν ἡμᾶς παρεσχεύασε 
παρϑένους βιάζεσϑαι, Χαιρέστρατος δὲ ψαλτρίας ἐρᾶν, Κνήμων 
δὲ δυσκόλους ἐποίησεν εἶναι, Σμιχρίνης δὲ φιλαργύρους ὃ δεδιὼς 
(Ὁ μή τι τῶν ἔνδον ὃ καπνὸς οἴχοιτο φέρων; ᾽,1λλ οὐδεὶς ἂν, 
οἶμαι, ταῦτα φήσειεν εὖ φρονῶν(3). Καίτοι μισανϑρωπία χαὶ 
ψαλτρίας ἔρως καὶ τὸ φιλάργυρον εἶναι ὄνειδος ἔχει τιμωρίας 
ἐχτὸς, μοιχεία δὲ(6) τοῖς ἐσχάτοις ἔνοχός ἐστιν ἐσιιτιμίοις. Οὔχουν 
ἐχεῖνα μᾶλλον ἱχανὰ πρὸς ζῆλον ἐγείρειν, ὅσῳ τὰ μὲν ψέγεται 
μόνον, τὸ δὲ τῇ μεγίστῃ κολάζεται δίχῃ; 

ΑἸηϑὶ, 465 απδίγθ ῬΘυβομδρο5 ἀοηΐ 1] οϑί 1οἱ απϑϑίίοη, Μοβο θη 
οἱ Ομόγοϑίγαϊθ βού ἄθαχ ᾿θαηθ5. διηοιτθαχ. Θαδηΐ ἃ Οπόϊμομ οἱ 
ἃ Βιμιουϊπὸβ, 115 τορι όβθηΐθηΐ, ΘΟΙΏΘ. Οἢ γἃ ΥΟΪΓ, ἀΘχ γαιιό 68 
46. Ὀουττιθ, ἀοηΐ 16 ῬΥΘΙΉΪΘΙ ἸοΟἰηΐ ἃ ἀπ6 ΠαηΠΘα οΠαρτπθ ἴὰ 
μαΐπθ ἰὼ ρ]ὰ8 Ῥγοίομαθ ἀὰ σθητθ Παπιδίη, ἰδ η 15. 486 1᾿ δαῖτ οϑί 
46 1ὰ Ρ]ὰ5 τι αϊοι]θ ἀυδιῖοθ. 

6 ποῖ 4ἀθ Μοβομίοη ὀΐαϊ ἀἀ]ὰ οοπηπ. ῬΠούα5 οἱ δα ἀδ5 ΠΟῸΒ 
οπΐ Θομηβοῖγό, ἃ 14 .010160 πέμπειν, ΑΘῚΧ γϑὺβ 4θ 1ὰ οοιηόαϊθ ἀθ 
Μόπαπάτο ἱπέϊξ]όθ “Ὑποβολιμαῖος ἢ .4γροῖχος, ἴα 1Ὶ5 διιρροδέ 
ου ἴ6 Ῥαγδαη, ἀοπί γοϊοὶ 16 56η85 οὐ 16 ἰθχίϑ: 

[ἃ τηὸνθ ἀθ ἴὰ Ἰθᾷπθ 4116 γαῖ σὰ Μοβοβίοι ἃ ἰὰ ργοοθββϑίοῃ 465 ροϑὺϊῥοβ 

Ῥαπαίμόποθβ ὑγδυθῦβοῦ 1 ἀρούα 8} ἢ ΟἾΔΓ. 

Πικρὰ Παναϑήναι᾽ ἐπειδὴ δι’ ἀγορᾶς πέμποντά σε, 
ἸΠοσχίων, μήτηρ ἑώρα τῆς κόρης ἐφ᾽ ἅρματος. 

(Μοίποκθ, Φγασηι. οοηυίοοΥ. ΘὙαθα., ὑ. ΤΥ͂, Ῥ. 311. 

Οδίίθ 7θὰπο 116, ἀοπῦ ποῖι5. π᾿ ΔΥΟΠΒ Ῥᾶ8 16 ποπῖ, οἶδέ ὄν  ἄθῃι- 
πηθηΐ ἰὰ παρϑένος ἣν ΠΠοσχίων ἐβιάσατο ἄοπί ρ41160 ΟἸοΥ Κίοβ. 
γοϊὰ ἄοπο τοίσουγό απ ἐταϊ ἱπηρογτίδηξ 46 ἰὰ ἥρτιτο ἀθ Μοβο θη. 

Ἐπ τηδῖηθ ἰθηρ8 απ Μοβομίομ, Ομόνοϑίγαϊθ 80. ργόβοηΐο δὰ 
ΒΟΙνΘηΪ ἀθ Ομου Κίοβ. Οὐ ϑϑὲ παίπιθ! : 66 βοπύ --- οπ ᾿᾿ρρτοπᾶ 
Ρᾶν Εβίαϑ (5) ---- ἀθὰχ ρουβομπαροθ 46 ἰὼ τηδηθ μἱὸθο. Απὑχ ΗΒ 

. ἐρῶντας Νί8. 

. ὁ δὲ διὸς Ν8. 
. εὐφραίνων ΝΜ. 
. μοιχείας δὲ Μϑ. 
. Τουῦ ο6 αὰθ 1Ὸπ βαναϊ ᾿πβαυ) οὶ ἄθ Ομόγοβέσαϊθ οϑὺ οοπίθπα ἀδηβ 18 

πούϊοθ βαϊναπίο ἀθ Μοίποκο (Ῥγαφηι. οοηυΐοον. Ογαοο., ἰ. ΤΥ͂, Ῥ. 216): « ΟἿσθν. 
ῬΥῸ ὅοῶ. Ἠοϑοῖο Αηιογῖηο, ΧΥ͂Ι, 46 “οοχιὶα ἑαπάφηι ἐνὶ υἱάοίιν, εὖ αα {α- 
διιῖαβ υϑηϊαηνιδ, 8οηθ ἐϊΐπ6 Οαεοϊ αηδ ηνΐουῖβ ξασογο Εἰ ψοϊμιηι, βἰδνη 

ὧι μὰ ὧὐ "Ὁ μὰ 
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ἀὀ]ὰ οομπαβ 46 ᾿Ϊηὐτίσαθ 6 1 Ὑποβολιμαῖος νἱθηΐ 5᾽ Δ] οαίου πιδΐη- 
ἰθπαπὶ ἴὰ ραββίοπ 46 ΟΠπόγοβίγαϊθ ροῦν ἀπ ψάλτρια. 

Θιηϊου πὸ ὀξαϊξ πῇ νἱϑ Πατὰ δύσχολος ἀοπὲ Μόπεαπατθ ἀγα ἔαϊΐ 
16 ἰγρθ ἀ6 1ἰὰ 1όβίπουϊθ οἱ ἀθ ᾿'αναυῖίοθ 1] ραγαΐββαϊ  ἀδηὴβ ἀθὰχ 
Ρἰδοο5. δὰ πιοΐπβ, 16 “ύσκολος οἱ 165 ᾿Επιτρέτεοντες (ΥΟΥ. Μοί- 
π6 Κρ, δγαφηι. οοηιῖο. αγαθο.. ἰ. ΤΥ, Ρ. 106-107 οἱ 120-121; Φ460008, 
1 θοἰλοτοβ ϑέοθθηβοβ, Ὁ. 906-97, οἱ, ἂι 7Ποβαμγι8- Πα οὐ, 165 ΤΘΏΥΟΙΒ 
ἀδ 1᾽ Αυίϊο!ο Σιμικρίνης). ὰ οαγδοίδγθ ἀθ 5ιη!ου δ, Ὁ. Π6 60Π- 
ῃδῖβϑαϊί, 6 ΒΟΙΏΤηΘ, πα οἱ απ 165 ἰγαϊΐ5 σόπόγαπχ. ΟΠΟΥ ΚΊοΒ 
ΠΟΙΒ το πὴ ἀόξα}} οατίθαχ ἀὰ ροτίταϊς απ Μόπαμπασθ δγαὶξ 
ἰτᾶθό ἀὸ 850ῃ ἅγδϑῦθ: 11 οτδϊρημαὶν 46 18 πόθ, θη βογίδηξ 46 1ὰ 
τη ῖ8501, π᾿ Θπηρουίδί ἀπο] απ οἤο86 ἀνθὸ 6116(]. ΤΙ ΠΟΙ οη ἀθ 
ΡΙδαίθ ἔγθια}]θ ἀθ ἰὰ τηδπηθ ρθαϊ. ΟἿ ΤΘΙΠΔΙΉΠΘΙΆ ἃ 66 ΡΙΌΡΟΒ 
ααθ ΡΙααίθ, θῃ ἐταπβροτίαπί ἀδη8 80 {πόβίγθ ἀγα 46 Μόπδῃ- 
αγθ, μ6 [αἱ ὀοπμβοῖγαᾷ ρᾶ8 800 ΠΟΙ]. 

ῬΑΒΒΟἢΒ τηδίἰοπαηΐ ἃ Οπόμηομ. [06 ποπὶ 46 ΟΠπόμηοη 86 {ΠΌῸΥΘ 
1Π6 ἴοϊβ ἀδηὴβ 168 ἔτδριηθηΐβ 65 ΘΟΙΙΪ (165 ρΊθοβ: βούλει τι, 
-“Κνήμων ; εἰπέ μοι (Μείποκα, {. ΤΥ͂, ραρο 822, ἐγαριηθπί 457 68 
ΜΜοπαραγὶ ζαδιίας ἐμοογέαθ). ΟἿ π᾿ 8 Ἰὰ τίϑθῃ ἀθ Ὀΐθῃ βρη! ηοδεϊῇ, 
Μαὶβ ΕΠ θη ἀόροίμί, ἀδη5 αδίγα Ποέέγος γιιδέϊηιιθ5, απ ΠΒΔΉΓΠΤΟΡΘ 
θοῦτα οὗ τηόομαπί, απο! 16 ΘμΘΟτΘ θιηθ, ααἱ 5 4Ρ06116 Οπόμιοῃ, 
ἰοὰΐ ΘΟΙΠΠ6 16 ῬΘΙΒΟΠηδΡρο ἀθ Μόπαπατο ἀοπηό ἰοὶ ρᾶγ ΟΠΟΥ ΚΊῸ5 
ΘΟΙΏΙηΘ ἰΘ ἴγρθ ἀπ δύσχολος οἱ 46 ἴὰ μισανϑρωπία. ΟΥΟΠΒ ἀπ 
ΡῬθι 68 Ἰοἰέγοβ 18.516, ὧ(6 Οαἰέριας ἃ (πόηιορηρ δὲ ἄθ πμόμιοη ἃ 
Οαἰέρταο. 

Ε]ίοη, 7ιρέέγοβ γιιδίίφιος, 18. Ο 11} 014 6 ἃ Ο όπι ὁῃ. 

« [μὰ γ᾽ (5) ἀθ ἴὰ οδιηραρηθ οοπέσίθαθ ἃ 1ὰ ἀοποθαν ἀπ οαγδο- 
ἰὸτθ. Τοὶ ρουτίαπί, Οπέμηομ, ἐπ 65. τιβίίαπθ αἴἀπθ 5 μρ. δ ΥΘ 
ἴαφομ: ἃ πο αὶ ρὰ85 Ὀθπ δίτ6 ἰοῃ γοϊβίῃ. Τὰ ποιβ 16 65. (168 
τιρίζθ8 ἀθ ἰθττθ οἱ ἀθϑ ροΐτθβ βαιναρθθ; ἰὰ ΡΟΙ5865 46. φυδπαβ 

γιυδέϊοιηη, χιατὰ ἐπῆν αἰξογώην ΟΠ δογοϑυσαΐαμα 9 --- παηὶ, τ ορίηου, ἴιθο 
ποηιῖηα δὲ --- ὠαἰξογίηι ἦρι εὐ 6 δθοίηι ΠΟΉΟΥ8Β οαθϑα ἤαῦεῦο, αἰξογιηι γιι8 
βιρρ τοὶ σαιιβα γοῖοσαβ86 9) Ἠδθο 6 Οδθο 1} Ηνροροϊγιαθο, δὰ Μϑῃμδπᾶσθαθ 
ἔα θα]αθ ἱπηϊῥαϊοπθιη οοτηροβίζο, ρϑέϊα 6586 ἀοοοὺ Εδβίπιβ 726 υδγῦ. 8ἰσηῖξ.; 
Ῥ. 887, οα: αοἀοῖν.: “Οαεοϊϊδι5 ὧν Ἡψροδοϊέηιαθο ΟἸναογ εβέγαΐο", οἷα.» 

1. Αιπιϊαῖγο 298, ἄτη 16 ρογέγαϊν αἰ ἜποΙοη. ΡΣ ϑέγΟὈ1]Ὲ5 
Θυΐπ ἀϊποτῃ δίαπθ Βουηίπατη οἰδτηαῦ οοπέϊππο βάθτω, 
ϑαδτη ΤΘΙῚ ὈΘΥΪ556, ΒΒ 6 ΘΥΔαΪΙΟΑΥΊΘΙ, 
1)6 80 ἐϊργίο ξηλι8 δὲ χα δαΐξ ξοΥα8. 

2. δ π᾿ οϑὺ ρΡᾷ5 ὑπ ἐγαδυοίϊοη, τηϑῖ8 ἅπη0 βοσύβ αἰ ὍηΔΙγ86 αὯ6 ποὺβ ἀ0η- 
ΠΟΙΏ8 ἰοΐ 46 968 ἰοἐέγοβ ἃ ἘΠίθη. 
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ΟΥἶ8, ἸΟΥΒα 6 πὶ γΟΪΒ. ἀἢ ΠΟΙΉΙη6, οὗ 16. Ῥοιτβιι8. ΘΟΙΏΤΩΘ ἀπ ἸΟΘῸΡ; 
ἴὰ 65. (6. 1016 οἱ, οοηπηθ αἰ 16 ριον ῦθθ, πη αὐλοῦ υοἱδίπμαφοί().» 

Ὀ Δ] ρΡΙάθ ἐθυτηΐπθ θη. Θηραρθαηΐ 80η Τοαἀοπία]θ νοϊβὶπ ἃ 
ὁροιίοι 168. ΘΟμβ6 118 απ διηΐ οὐ ἃ ΔρΡΡΥΪΥΟἾΒῸῚ 80η οδίδοίοσο 
[Ἀτόπ 6. 

14. Βόρομβο 46 Οπόμιοπ ἃ 4} 0146. 

«1] νϑιάγαϊς τηΐθαχ π6 Ρ88 [6 τόροπατο ἀὰ ἰοαΐ, τροπα Οπό- 
Ιη0η. Μαῖβ ροὰγ τόροπατο ἰδαῦ-1}, νοΐοὶ τὴὰ τόρομβθ, ππΠῸ Τόροηβθ 
ἃ Ια βογίμθ. [ἃ σὰθ ἀὰ ρθητο Παπιδὶη π|6 το πᾶ {πθχ οἱ 
ΒΔΠΡΊΪΠαΙγο: 16 Παῖθ 16 σθητο πυμηαὶη (μισῶ τὸ τῶν ἀνθρώπων 
γένος): διι88ὶ Ἰαποό-Ἶθ 4685 τηοίΐοϑ 46 ἴθυγθ οἱ Ἃθ8. ῬΊΘΙσΤ ΒΘ ἃ αα]- 
ΘΟΠα.6 5᾿ΔΡΡΙ͂ΌΘΝΘ 46 τηοη ομδηρ. Ηθαζθαχ Ροιβόθ! 1] ρ]απαῖξ 
δυ-ἀοθθαβ 465. ΠΟΙΏΠΠΘΒ β8η8 ΤΌΠΟΟΙΕΘΙ Πἱ ΒΔΙΠΘΙ ῬΘΙΒΟΏΠΘ; ΟἹ 
Ὀΐθη, 5᾿ ραιαϊβϑαὶϊν απθ]αα πῇ θῃ ἴδοθ 46 [πἱ, 1] 16 ρόϊηΠπαϊ!, 96 
γουᾶγαϊβ ΔΥΟΪΓ Δαβ81Ὶ 16 Ῥοῦγοῖ (ἀθ ρόϊῆου: 8 ἰθ1γ6 Βούαὶξ 
οουγοιίθ 46 βἰδίπθβ ἀθ ὈΙΘΤΥΘ ; 16 ΘΟΙΠΙΠΘΠΟΘΙΑΙΒ ῬΔῚ ἰοὶ.» Οπό- 
100 ἃ [αἰβδό που] ἰουΐο ἰὼ ραι 6 ἄθ 50η ομδρ ααἱ ὈοΙᾶθΘ 1θ 
ΟΠΘΠΙΐἢ ῬΟΙΓ ΠΘ Ρᾶ8 ΥΟΙΪΓ ῬΆΒΒΘΙ 65. ΠΟΙΊΠΙ68. 1] ΤΌΡΟΌ586, Θἢ 
ἰουπαηΐ 88. ᾿οἐμ6, 1᾿ Δι 116 ἀ6 ΟΔΠΠΡΡΙ 6 οἱ ἀθ ἰοὰβ: «096 π6 
5815. Ρ45 Ππιοἰ-Ἰηδη 6 τη0 8ηΐ,» ἰ{-1]. 

15. ᾿ουχίόιηθ Ἰοιγο 46 δ} ρρῖάθ ἃ Οπόμῃοη. 

δ] ρρΙάθ ἢ Δθδπάομηθ Ρᾶ8 ἰὰ ρδυτϊθ ΡΟῸΣ 5 Ρθι. Βονοπδηΐ 
ἃ Ιὰ ΟΠδΙρθ, 1] Β01]Π1οἷδθ. 500 γοΐβὶπ, δ ΠΟ 468 αἰθιχ ΤΟΙΤΩΟΒ 
ααἱ ΘᾺ 80πξ ΘΟΙΏΙΏη5, ἀθ 5΄Δἀοθποὶῦ ἀπ Ροϊηΐ 46 υϑηἷν ῬΙΘΠαΤΘ 
Ραιΐ ἃ ἀπ 58ου ποθ αα᾽}} νὰ οἵη ἃ Ῥαπ, δἰπδὶ αα᾽ὰ πὰ σταπᾶ 
αἴποι 4] ἀοἷύ ἀνοὶν Ἰίθα θηϑαΐϊΐο οἱ δια 61 Δββ᾽βίθι πὶ 8685. Π16]]- 
θα γ8 Δηιΐ8. ΠῚ Θομηρίθ 58} ΠΙΟΠΥΒΟΒ ΡΟῸΤ ΟΔΙΠΊΘΙ 1ὰ ΠΑ ΠΤΟΡΙΘ 
ἀπ [ατίθυχ Οπόμηομ. [,.68 5018 ἀ6 ἴὰ Πῆϊο ᾿᾿θηραροτοηΐ ροα-δίτῸ 
ἃ ΟΠ ΔΠΙΟΥ τηδπιθ ἀπ 6 Ια 6. Ομδηβοη : ο6]8 ταιηδηθγαῖξ 14 βόγόμϊτό 
ἀδη5 50ῃ δη6. Γὐ Ἶντθ586 16 τοπᾶτα ρα]δηΐ(3); τἰθη ἀθ Ρ] 18 οοηγθ- 

Π8016 ἀδῃβ ᾧπ βου οθ ἃ Ῥδῃ (8). 

1, Καὶ τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον, ἁλμυρὸν γειτόγημα. Οἵ. ῬΙαΐ,, Τοΐδ, ΤΥ͂, 
Ῥ. Τ0ῦ Α, ἁλμυρὸν καὶ πικρὸν γειτόγημα. 1,6 ταοῦ εδ86 Δ’ ΑἸοιιδῃ. 

2, Εὶ δέ που καὶ μεϑύων κόρῃ περιπέσοις ἅβραν ἀναχαλούση ἢ τὴν τίτϑην 
ὑπολειφϑεῖσαν εὑρεῖν πειρωμένῃ, τάχα πού τι καὶ ϑερμὸν δράσεις χαὶ νεαγι- 
κὸν ἔργον. 

8. Καὶ γάρ τοι χἀχεῖγος (ο᾽ οδἐ-ἃ- αἶγα Ῥ4}) ἐρωτιχὸς εὖ μάλα καὶ οἷος 
ἐπανίστασϑαι παρϑένοις. 
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16. ᾿οαυχίδμηθ τόροπβο ἀθ Οπόμπηοη ἃ ΟΠ ρρίαθ. 

Οπόπιοηῃ τοϑίθ ΒΘ ηΒ1016 : 850η Οδιδοίδυθ δῦ ΘΟΠΠΘ ΠῚ ΤῸΘ 
ἱπόθγδη] 16. Θαθίαπο5 ἐγαἰΐθ 46 58. βθοοπᾶθ τόροῃμβθ δομὸόνοπί 
500 Ρογίγαϊξ: «ΠΔθοτά, 46 γνοὶγῦ θϑαῦοοιρ ἀθ πιομᾶθ, ἄθ τὴ 
ΤΤΟΌΥΘΙ δὰ τα Πἶθὰ αἀἰἀπ6 ἴοα!θ 4 β'θη8, 66]ἃ π|6Ὲ οϑβ86 ΠΠ ΕΠ 550Π 
Του] ]16; 16 τράοαΐθ πῃ Β8ΟΙ ΠΟΘ. Θἢ ΟΟΙΏΠΙΠΠ, ΟΟΠΊΠ6 16 ᾿ᾷ0ῃ6 
Τ᾿ Θηποιηΐ. Θαδπέ αὰχ αἴθιχ, 16 165 β81π6 Ὀΐθη ἰοιβ, οὐ Ῥᾷη ΘΟΙΏΠῚΘ 
165 δυίτοβ. {26 π ἰϑ [αἰβ ρΡὰ8 46 βδουϊῆοθ ἄθ ρϑιν 46 165 ἱπὶ|- 
Ρογίαῃθυ.» ΠΠ| τϑρόσιθ86. ἄνθο ἱπαϊρηδίοη 168 οχοιϊ αι οη8. δὰ θ]Αῖ- 
51 απθ 1αἰ ἃ δαγϊοββέοθβ ΟΠ] Πρ ΡΙ 46, οὐ θυτηΐπθ ἤγθιηθηῦ 5ῈῚ ΟΘ68 
πιοίβ: «ΝῚ ΡΟῸΪ 580. }Εθι ΘΏΒΘΙΏ]6, πὶ ῬΟᾺΓ τίθη, ἴοπ Δι 6, 16 
ΠἾ ΘΠ γϑαχ ροϊπξ.» 

ΠΥ «ἃ ἴθα ἀθ οτοῖτθ αα θα ἃ ἰγαθό ο6 ροτγίγαϊξς δὴ 88 5808- 
γοηδηΐ ἀὰ Οπόμιοηῃ ἀὰ οοπιίαπθ αἰμόπίθη. Οἷθδέ ὁ6. αυἱ το] ὸνο 
Β' προ  Πτοπηθπί 1᾿Ἰηἰόγδί ἀθ οο5 αὐδίγο ροίϊίθθ ρἰδθθθ, απ ἸῸΠ 
η᾽αναὶΐ τοραγἀέθϑ ᾿πβα οἱ απ Θοιημηθ 46 γῖπθθ ΟΟΙΠΡΟΒΙ ΠΠΟΠΒ 

- ( τῃόξζουαπθ, ΡΙ 8. οἱ τηοΐη8 Ὀΐθη τόμββιθθ ἀδη5 ΘῈ σΘη 16. 
Ἰ᾿ανθηΐγ, ὁ 165 οομῃϑιἀόγοτα βυσγίους ΘΟ ΠΘ. ἀπ ἔοι, ροαΐ-δίγ6 
απθααθ ρθὰ ἀόπαίαγό, πιδὶδ ααὶ τόρογοπίθ ΘΠΘΟΙΘ ῬΔῚ ΠΙΟΙΠΊΘΗΐΒ 
ααθ]απ65 ποίθϑ Οὐ ρῖηδ]65 46 Μόπδπατζο. 

Μόπεαπατο δναὶΐ 1υϑίθπιθηΐ οομηροϑό ἀπὸ ρῥίδοθ ἱποα]όθ “ύσχο- 
λος, ἀοπί 11] οχίϑίθ απθίαπθϑ ἱταρτηθηΐβ, οἱ ΤῸη ΡουΤαῖς ΟΓΟΪΤΟ, 
ἃ ΡΓΘ τ νὰθ, απ Οοδύ ἃ Οπέϊηοῃ 16 δύσχολος αὰ οοἰΐθ οο- 
τηόαϊο ἀοναὶξ 50η ποῃ. Μαὶΐβ 16 δύσχολος ααὶ ραταὶξ δὴ δυοὶτ 
ὀΐό 16 Ῥϑυβοππᾶρθ ρυϊποῖραὶ, ὀΐαϊξ 16 ν᾽ ϑὶ ΠΠαγὰ ϑμηἱουϊ πὸβ. Π’ οὰ 1] 
τόβυ!ίο --- οἱ ο᾽θϑδί ἃ ΟΠου Κίοβ αὰθ πόδ ἀθυοηβ 66 ΤΟΠΒΘΙρΡΠ6- 
τηρηΐ -- ααΘ Μόπαπαϊο δγαῖϊΐ ρϑὶπί ἀδη5 βοὴ ἐμπόδια δὰ τηοΐῃ8 
ἄοαυχ γατϊόξόβ ἀὰ ἔγρθ ἀὰ “ύσχολος, 1᾽η, Οπόπιομ, ᾿θαπο οἱ ἀό]ὰ 
τα βαπί ΓΟ Ρ6, 1᾿Δαΐτ, Θταου πόθ, ἀπ ὙἹϑὶ] ΔΥΆΔΙ. 

ΑΔΕ ὁ 



Ὁ αΠ 9 ἡ 95 υμρϑμοίθον 
ΘῈ ἘΕΥΡυ κυ τῇ πύκα. ΤΑ δὴν, ὦ 

20  ἩΜΙΤΘΩ [8 ΠῚ ΠΣ ΤῊΣ ΤῊΝ 06: «οἰὐπμ νώνων 

ἱπογόήην ὐαρε δι ἀθαθϑηι ΠΥ εὐΐατν δοδρίσ ἸΔΗ͂ 

Π  ΠΠΠΠΠΠ 9} αὐοοθροι! τίου 68. το {Ἐν ἀγρένο 

ποβα! σα οεθθο 5.64. [99 89 9}. Θ.Π6} ϑεμ Ὁ το μἱ 3 
“ἰδὲ 66 οσιπθα, ἀσαθαθν, ἀανϑϑϑύιορα. κα εμθδονηθί, :94 
ΠῚ ΠΣ ἐπι 9 πο. αϑία ϑαῖδε 551 δ. τὐῖρε ον: ᾿ 

π ἌΠΝΝΝ ἊΝ αὐ Ὁ πα Ἢ οἰδηϊοθιο ἐν ; 

«θα Καθ ΕΊΣ 90. δ 51} “πο ἂρ 
ΨΑΪΌΝ ἴπ} δ. ΤΡ ἀρ Π Ὰ οπρίιπόν. ἌΝ 

ΠΟ 9 εὐϑοόῖ ὐλμ5 5. ΠΏ θ᾽ 9 : 

ἀπο βοσιοῦ ἘΟΤΡΡ ὁ ϑτσθο, 910" ἰοὶ ᾿ 

δ΄ ὁταῦπ 1η9} ιν. ἀἐθίμδπδΥ πο βμϊοαι ἽΝ 
ἐπ πη τἀήδό αν οεσπιὸν ἐποτθά καὐσιΙδηῸ 
ἀπδθάομι Ὑδῇ ἡτοδηῖθ, δὐποιδ δῦ ἵπὸ αἰ δία: ὀπιραμον 

δα, 8} ὙΠ π ἐδ ' 
«κόθεν δὸ ε  εἿ ἡϑή ᾧ στ δδοηαίοῦ ϑαθαιθθμξ λἴεν8 ὔυδν τ 
οαῖθτο, ἡρτιπος, ποΐ 19. αὐ αθαρ Ἵν ἀθμρίομην θ δίχο ἢ ἐποῖν. 
80. ὁ}}9Ὁ δαρ, ϑολοκύλὸ 9) αδιαθ' καὶ ἡδδ᾽ 5 σ᾽ «ον τὸ πιο 

τον. ἀϑ Ἄὐοτρα, τῆι ὐλοντον ΠΝ ἩΝι ποννι ἌΚΩΝ 

ἘΠΙΘΙ ΒᾺ ἠπβδα ποι ἜΝ ΠΝ ἥν, ΕΓ | 

ΑἸδΡ τ πη. οὐ πε ρολονοῦν, μἢ. 4 Ὁ ἈΒ αλλλύγαιθι, ΤΙ 

μι οῖν ὅπ ἀὐκίιοίειβ ΘΠ 1. μη 

ιιμμκτγοολόπρδλαυν αν. ας 



ΌΝ ΒΒΑΘΟΜΕΝΤ Ὁ ΒΑΡΗῸΟ 
ΟΗΕΖ 

ΘΠΟΒΙΟΙσΒ(). 

[6 πιδηπβοῦϊί Ν-ῚῸ] (6 14 διδίϊοίοσα παοσρὶοηαί ἃἀ6 Μαιια (3), 

οοπέϊοπί ἀπ ὀρ  πδ]αῖηθ ἰπόα!ξ, δατοδδό ρδν ΟΠου οἶπ8. ἃ βοὴ ὀϊὸνο 
ΖΔΟΠ τ, ἀδη8 θα 61 ὁ 11 8)ὲὰ [9 48 165 ἸΙρ 65 Βαϊγαπίθϑ: 

᾿Εγὼ οὖν τὴν νύμφην, ἵνα σοι πάλιν χαρίσωμαι, σαπφιχῇ μελῳ- 
“ δίᾳ κοσμήσω" Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος καὶ ὄμματα μελιχρὰ, 
ἔρος δὲ καλῷ περιχέχυται προσώπῳ, καὶ" Σὲ τετίμηκεν 
ἐξόχως ἡ “Ἱφροϑδίτη. .41λλ᾽ ἐπεὶ οὔπω τῆς Σαπφοῦς ἠκροάσω 
χιϑάρας, πάλιν αὖ τοῦ- ποιητοῦ δεηϑῶμεν φαιδρῦναι τὴν χόρην" 
Δέμας τε ἡδὲ φυὴν, ἀτὰρ φρένας, ἠδέ τι ἔργα δεινῶς 
ἀϑανάτῃσι ϑεαῖς ἄγχιστα ἐῴκει (510) ()). ᾿Ενταῦϑα μοι δο- 
χεῖ, χρῆναι καταλῦσαι τὸν λόγον χτλ. 

θα ἰοχίθ οἰ-ἄθϑβιιβ, 11 ἴαπί ταΡΡΤΌΟΠΟΥ 16 ἐταριηθηΐ 100 [αἴΐαβ 
04] ἀ65 ᾿Επιϑαλάμια ἀ6 ϑᾶρ!ο (Δ τη οϊοσία ᾿ψγίσα ἀθ Βοιρῖ, δά. 
γη,,,.). ΤΠ οϑὲ {ἰπό α Ηόρμοβίϊομ, οἵ ρυόβθηξθ. ἀπ τὰρροῖΐ ὀνιἀθηί 
ΔΥ͂ΘΟ 165 ἔγαρτηθηΐβ 46 σαπφικὴ μελῳδία τὰ ρὈ6165. ρᾶγ ΟΠοτνϊοίαβ: 

Ἱπελλίχροος δ᾽ ἐπ᾽ ἱμέρτῳ χέχυται προσώπῳ. 

τ΄ ΜΝ. Η. ΘΙ] ἃ οϑϑαγό, Ποὺ 588 ϑιθοὸβ, (6 τηθέζγθ οὐδ ὈΓΌΘΒ 
6ἢ γαθαγ. ΝΟΣ ΘΟΙΠΙΙΠΠΙ]ΠΟΠ8. ἰοὶ δὰ Ἰθοίθαν ἰὼ Ἰοἰΐγο αα᾿}} ἃ 
θίθη νοῦ ΠΟῸΒ ὁοΥ 6 ἃ 66 δΒα]οΐ: 

«46 ΤΟΥΪΘΠΒ 501 Τηδ ὈΥΘΙΙΪΟΥΘ ΠΡΥΘΒΒΙΟΩ, οὗ 16 ΘΟΙΏΠΊΘΠΟΘ ἃ 
οΥοσο αα Ὅπ ΡΘαΐ {ΠῸΓ ἀπ6] 4.6 ο086 (68 τόμ! ἰβϑοθηοθβ 46 ὅ8- 
Ρῇο ἀοπί νοίτϑ Ομουϊοῖαβ ἃ ὀπιαὶ]ό 1ὰ ρτοβθ ἀθ βοὴ ΕΡ᾿ ἐπα] πιο. 
ΠῚ οδὲ γσύὰϊ 4} π6 οἷΐθ. ρᾷβ8 ἰθχίμθι]θιηθπΐ, οὐ απθ τῖθη π6 Ρἃ- 

1, Αὐθοῖθ ρα] 6 ἀδη8 1ὰ Του ἀθ ῬΗϊοϊοσὶο, 1880 (74 ην1617), ἡ. 81. 
2. Οὗ, 80. 66 τηδηιβουί, ΡᾶρῸ5 1 οὖ 89 ἀὰ ρῥγόβθῃξ νο] πη. 
8. Οὗ Πίααο, 1, 116; Οὐνψδδέο, Ὕ, 212: ΥἹ, 152; ὙΠΙ, 210: οἷο. 

Ἴ 
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ταηεϊ απ 168 ΤΟΪΒ. ΤΠΘΙΉΤΘΒ 4 ρῃταβο 4} {τὸ 46 ϑ'δρ!!0 86 
βοϊθπί βαΐϊνὶβ 46 ἴὰ τηδηθ [ἀφο Οἢθχ 16 ροὸδίθ, πὶ τηδῃθ ααἾ5 
βοϊθῃΐ ϑιηριπηίόβ ἃ ἰὼ τηῦδπιθ οὔθ. [ἃ τηδηϊὸιο ἀοπί ΟΠΟΥ Οἷτ8 
86 5611 ἀδηβ 16 πιδηθ ραβϑᾶρθ ἀθ βοινθη 8 Ποιηότ ποθ ἀοἱΐ 
ΠΟᾺΒ τηο 6 ΘΟ ραγθ οὐ Β0Π}}0} 10 ποὰβ ἰπίθυαἶτθ 46 ΟΠΘΙΌΠΟΙ ἃ 
ΤΘΟΟΠΒΕΠ ΤῸ 16 ἰοχίθ. 

«Οδρομάδηξ, ἄδηβ ἴθ οἂβ ργόβθηϊ, ΠΟΒ ΔΥΟΩΒ ἢ φοτδπᾶ 86- 
ΘΟΠΙΒ : ΟἾοδὲ [ἃ οἰζαίίοι ἰοχίμι 6116 ἃἀ Ἡόρποβίϊοη (ΧΥ͂, ἃ 16 ἥμ, {γ. 
100 Βοιρ): 

ἹΜελλίχροος δ᾽ ἐπ᾽ ᾿μέρτῳ χέχυται προσώπῳ. 

Τ,ἃ ΤΟΒΒΘΙΌΪΔΠΟ6. Θη]6 μελλίχροος οἱ μελιχρὰ, ἔρως οδ8ὲ ΤῸΡ 
Ια ΠπαΘ ρου δίτθ [ουξαϊίθ: 168 ἀθαχ ἸΘΟΟμΒ 856 ΤἈρΡΡοιθηΐ ἃ πῇ 
ἰοχίθ ππίαπθ. Τα 6116 οποΙϑὶ Ὁ [Δα ]Θοα μελλίχροος ἀθιηαπᾶθ- 
ταῖν ἀδηβ 16 νϑύβ βυίϊνδῃί πη Βα δίδην αἸΠ0116 ἃ {τΤΟΌγοΙ οἱ ἀοηΐ 
Ϊ ΗὟ ἃ ρδ8 {1806 ἀδη8 ΟΠοτίοῖαβ. Οδ. ἀθυῃῖθν, ἰοαΐ Θὲ ρΙθηδηΐ 
46 φυδῃᾶθβ ΠΠρουιόβ ἀνθὸ 16 ἰθχίθ, ἃ αἴ δὴ ἵὉ Πα 6 845862 θχϑδο- 
ἰθιηθηΐ 16 β6η8 ρόπότα!. ΗἩόροϑίϊοη δὰ ΘΟμίγαῖτθ, ααἱ π6 γοὶΐ απ6 
16 τηδίτθ, 388 86 ῬΓΦΟΘΟΌΡΟΙ ἀπ 5618, ἃ ρὲ Οἰΐθι ὉΠ ΥΘΙΒ. Θ0Πι- 
Ροϑό 465 ἐγαριηθηΐθ 46 ἀθιχ ΤΘΙ 65 ἀθ ρτα86. 51 θὴ οϑί 
αἰπϑὶ, 105 αθαχ ῬΥΘΠἰ ΥΘΘ. ῬΠΓΆΒΘΒ. ΤἈΡΡΤΟΟΠ 665. ρᾶῚ ΟἸΟΥΙΟΙΠ5. 86 
Βαϊναῖθηΐ δ1581 ἀδη8 ΘΑΡΠΟ; οὗ, οοητηθ Ἠδρἢθϑίοη ποῦ ἀ0ΠηΠη6 
16 τηόΐξγο ἀὰ τηοτοθϑ, ΠΟΙ8. ΘΟΌΨΟΠΒ, 16 ΟΥΟΪΒ, ΠαβδΙΘΙ οοὐΐθ 
τοϑυϊπἰοη ΑΙ 6116 : 

Σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄττπατα δ᾽... .. 
μέλλιχρ᾽, ἔρος δ' ἐπ᾽ ἱμέρτῳ κέχυται προσώπῳ 
Ὑὐλνς πε λνος γᾺ τετίμαχ᾽ ἔξοχα σ᾽ ᾿“Ιφροδίτα. 

«1,65 πηι αἰ ΐοηϑ. 46 Οαία}]6 βουγσθηΐ ἃ Θομ 6 66 ἰοχίθ. ΑΥὐθο 
ὀπήίατα μέλλιχρα (οι μέλλιχα) ΘΟΙΏΡΆΤΟΙ τηοΠΠ 05 οοιῖος (Οαϊ,, 
ΧΙΥ͂ΠΙ, 1); ἀνθὸ τετίμαχ᾽ ἔξοχα σ᾽ ᾿Αφροδίτα, Ῥμοιον 68, θην 
ἐθ6 ορθιβ μορηίοσὶέ (ΧΙ, 194).» 



ἨΑΝΡΟΟΝΑΤΤΟΝ 
ΨΕΤΤΒΕΑ ΟΝ ἘΜΡΕΒΕΠΕ 

ΡΑΡΒῈΒ ΟΝ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤ ΡῈ ΙΔ ΒΙΒΙΙΌΟΤΕΟΑ ΝΑΟΙΌΟΝΑΙ͂, ΘῈ ΜΑΘΌΒΙΡ (ἢ. 

ΠΥ ἃ αἀποίαθθ Δρραίθηοθ αα 1᾽δαίθαν ἀθ οοἰΐθ θέ οϑί 
Ηδτιροογαίϊομ, [᾿δτηὶ 46 Γἰθαπῖπβ (5). Ῥγόϊοπατθ απ 06 ῬΘΊΒΟΠΠαΡῸ 
οὐ ροαϊ-δίτο διβϑὶ 16 ποίτο ἀοὶξ δίτο ἰἀθηθαπθ ἃ γαϊουῖπβ Ηδτρο- 
οὐδίΐοπ ἀοπέ 16 ποι ἤριτθ δὴ ἰδίο ἀὰ ρῥγόοϊθαχ Πϑαΐφιο (68 αἷα 

οογαξοιγδ, βϑταῖν ὀτηθίίτθ ὑπὸ Πυροίμοβθ ααἱ π6 Ρουταὶΐ Ρᾶ8, ἃ 
πο 56η8, δίτο ἰαχόθ αἸπυυδίβθι ΙΔ ΠΟΘ, τηϑ 8. αἱ Π6 ΤΘΡΟΒΟΓΑΙΐ 
α 1116 015 501 ΔαΘαΠ6. ῬΙΘΌΥ͂Θ ἃ ῥτΟρΙΘιθηΐ ραηῖοῦ (5). Οπ ἰοαΐ 
᾿ῖθα ἀθ οὐἶ 6 46 1ὰ ᾿οἰΐτθ οϑὲ δάγθβδβόθ ἃ [θα ρουθαν {8]16Π, 06 

1, ῬαΡΙΠόθ Ῥοὺῦ ἰἴὰ ργθιηϊὸνσ ἴοϊβ ἀδη8β ἰὰ ἴφουμο ὅθ Ῥ]οϊοσίθ, 1878 
(ϑδην!ου), Ρ. 68 - 77. 

2. Ὑοϊοὶ ἀδη8 40.618 ἐθῦτηθθ Πα, ἃ 16 ἀαίθ 46 886 (οἵ. ϑἴθνοβ, 1)68 
Τρῦο ἄο8 Τλθαγῖμβ, Ὁ. 299), γϑοοτητηδηθ ἃ Αὐιβύδπδίθ 85ὸη δτὴϊ Ηδῦρο- 
ογαίϊοι ααἱ 56 τοηᾶαϊὺ 810 Υ5 ἃ Νιοοτηδαϊθ: 

«Παβὼν δὲ παρὰ σοῦ δύο ἄρχοντας φίλους, ἑνὶ γέμοντι σοφίας ἀμείβομαί 
σου τὸ δῶρον. ρποκρατέων γὰρ οὑτοσὶ καὶ ποιητὴς ἀγαϑὸς καὶ παιδευτὴς 
ἀμείνων, δεινὸς μὲν ἐνθεῖναι τὰ τῶν παλαιῶν νέοις, δεινὸς δὲ ἐκείνοις 
παρισωϑῆναι, βεβιωχὼς δὲ συνεχῶς ἐν βιβλίοις, ἡδίστην δὲ ἔχει κομψείαν 
([ἃ ναυτϊαπίθ ἥχιστα μὲν ἔχει κομψίας τὸ ραγαῖν τἴθη νδ]οῖ"), ἁπλοῦς τις ὧν 
χαὶ γενναῖος, καὶ οὐκ ἂν ἁλοίη φρονῶν μὲν ἕτερα, λέγων δὲ ἄλλα. ([μο το 
867, ὙὟο17) 

.) Ν( βθιθ]θ-ὑ-1} Ρ85, θὰ ᾿ἰβαηὺ 16 Ἰϑέξγο ἄθ ποίγ Ηδγροογαίίοῃ, αα Ὅἢ τὸ- 
ΘΟΠΠδ͵586 ἀπ 6]α 065 ὑγαϊξβ 4ἀθ ο6 ρογίγαϊ ὃ ἃ ἥπ ἀ6 ἴα Ἰοἐέγο οἰΐέξθ 46 1,1- 
Ῥδηϊα8, δἴη8ϑ1 α6 661165 ἀπ τηδτηθ δαΐθαν ααἱ ρογίθηξ 165 πὸ 571 οὐ 729, 
ΠΟῸΒ ΔΡΡΥΘηπθηὐ ΘΠΘΟΥῈ αἀυθ]απ65 οἰγοοηβίδηοοθ (6 1ὰ νἱθ α Ἠδυροογαίίοῃ 
Ἰϑταΐ ἀθ Πὐἰρθαπίαβ, ϑαΐτ δαΐγοθ ααἾ ὀξαϊς Πἰργρίϊθη, αα} ροββόδαϊ ἃ ὑπ 
Βαυῦ ἄἀορτγό 16 ἐαἰθηῦ ἀθ ἴὰ ρᾶγοὶθ οὖ αὰ6, οὐαδηΐ δὰχ ἰπϑίδποοβ 46 Τη6- 
ταϊβύϊαβ, 11 αὐἰζέα, ν Υ8 1᾽δηπόθ 855, Απίϊοομθ, οὰ 1] γίναϊέ 81018 ἀδπηβ 11η- 
ἀμ ς ἀ6 Γθαπῖαβ, ΡΟῸΣ 856 την ἃ Οοπδίδη ΟΡ ]6. 

8. Βογβθη, 16 ἀθυπίοῦ δαΐθαῦ, ἃ ποίγθ οοηηδίβϑδημοθ, αἱ αἷὖ ϑϑβαγό (6 
ἀδέογτηϊπον ᾿᾿όροαμθ ἃ 18Δ46}16 ἃ νόσα γαϊουῖαβΒ Ηαγροογαίίου (1)6 Παγτρο- 
ογαϊξίονυῖβ ἰοαϊοὶ {οηεθιι8 [1Κ16], 1876], οὔδρ. 1, ὃ 3), 86. ῬΥΌΠΟΠΟΘ ΘΟΠΓ6 
Τ1ἀοηὐποαίίου ἀὰ ἸοχΙΊΘορταρηθ ἄγθο ᾿ Ὅτ (6 1 θαμὰ δὲ θβέϊσηθ απ 16 
ῬΓΘΙΆΙΘΡ ζαὺ 58η85 ἀοαΐθ ἀπ οΟΠἰθιηροσδῖη 65 Απέομπίηβ. 8.65 ΘΟΠΟ] ΠΒ10}8 Π6 
Β᾽πηροβθηὺ Ρᾶ8; δργὸβ οοῆτηθ δνδηὺ αἱ, 11 οϑῦ ΘῃοοΟσΘ ντδὶ ἀθ αἰγθ, ῬοὺΓ 
ΘΙΏΡΙΟΥΘΙ 8568 ὈΓΟΡΓΟΒ ῬΆΡΟΪΘ5: «ΠΠ5απ δα Ποὺ ἔθιραβ ΥἱΓἹ ἀοοίϊ 46 δοίαξε 
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ααἱ ἤχοταὶϊί 1ὰ ἀαίθ θη 165 πιοὶβδ 46 ἀόοοαθτο 8601 οἱ 46 111}- 
Ιοὲ 868. 

Οθ {Ὁ} πη [τἰαυίθ ααἱ, 16 ῬΥΘΙΏΪΟΥ, ἃ 66 4] ΒΘΙΩΌ16, Θῃ 51- 
σηδ]α ᾿᾿οχἰδίθμοθ Αγϑδηΐ ἀῤδοουγοτί οοίΐο ρούϊθ ρίδοθ ἄδὴβ 16 
τηϑηπβοῦ Ν- 110 46 14 διδίλοέοοα παοϊομαῖ 46 Μαατᾷ, 11 6ῃ οοτὰ- 
παπηΐααα αἀπΘ Ια 685 οουχίβ οχίγαϊίβ, ἀπ ααἰηχαῖὶπθ αἀ(θ Ἰἰρθ8. 6 
ἰοπΐ, ἀδη8 80η οαἰδίοριιθ πε π1|6 Πορίαθ ιὲδίλοίέδοοας ἸΜαἐγιξογι515 
οοὐϊοο8 αγαροὶ 1,55. (ἴοτηθ 155, Μαάνα, 1769, 1η-ἴ0].}. ΝΟὰΒ ΔΥΟΙΒ 
οΟΡΙό οοἰΐθ ἰϑύζιθ βὰ} 16 τηϑηπβοι α᾽Ἰτατίθ. Οὐθδύ ἀπ ρος ἰη- 
ααδιῖο θὰ ρδρίθι, 46 162 Γθα}16ΐ8, ὀου θὰ 1474 ἃ Μρββίπθ ρδ 
Οοπϑίδημη [Δ βοα 1185 (6), οομηροβό θη ρᾶιίΐθ ἀθ ἰγαϊδόβ ἀγδηΐ τὰρ- 
Ροιΐ ἃ 1᾿ ΔΒ. ΤΌ] Ορῖθ, θὴ ρᾶυθθ ἀΘ ΤΟ ΌΘΔΊΧ, 165. ὉΠΒ ΘΟΠΠΠΒ, [685 
δαΐγοβ. ρτόϑαμηόβ. ᾿πόα]θ, 46 ὈΙοβοουθ. Εὰπ ἰδίθ ἀπ τηϑηυϑοιῖ 
86 ἸΌῸΘΥΘ ἀπ6 βπ|06 α'Οανγαρο5. ΠΟΙ 6168, Θὲ απδίϊθ [ἰΥΥ68, 
ααΐ Δρραι θη ἃ 16 οΟΙ]Θοίΐοη αἰΐο 465 Κυρανίδες. 1,6 ῬΥΘΙΠΪΘΥ 
Εγτθ 5 ὍΟΟαΡ6 ἀ65 γουίαϑ ἀθ νἱπρί-αὐδίθ. Ρ]αηίοβθ, υἱηρί- απ 
οἰβθδῦχ, νἱπρί- ααδίγθ ῬΟΙΒΒΟη8, νἱηρί-αδί76. ὈΙΘΙΤΘΒ: ΟἾΘϑὺ ὯΠ6 
ΘοΙΡ ἢ δἰΐοι ἀοηί 16 τόἀεοίθαν ἀέξοϊαγθ (5) ἀν οὶν ραἶβό ρα! ποῖρδ16- 
τηθηΐ 165 ὀϊόμηθηΐβ ἀδηβ πῃ ᾿ἶντθ ουγαγῖγιθ δα 161 1] ἀοππ6. ΡΟῈΓ 
{{π0: “ρποκρατίωνος βίβλος ἀττὸ Συρίας ϑεραπευτική ([0]. 6 
γ60180). Οδ τόδδοίθαν ἃ [αἰ ρυόοόαθι 500. ῬΥΘΙΪΘΥ Πἶντθ ἀθ ἀθαχ 
ΡῬΙΌΪΟΡ 65. ααἱ ομὐ Ρου οΟὐ͵]οὺ αἰ ΟΧΡΟΒΘΙ ΠΟΥ ΡΊΠΘ τηθ 6 ]Π]6 86. οἱ 
Ι6 Θοπίθηπμ ἀθθ ἔδιηθιβοθ Κυρανίδες. ὍΘ 068 ἀΘαΧχ ΡΙΓΟΪΟΡΊΙΘΒ, 
᾿.π οϑὺ ἃποηγηηθ οὗ ὑγὸβ-θοῦτ; 1᾿ Δα 6 ΘΟΙΏΙΏΘΠΟΘ ἀδΔηᾺ 165. ΓΘΥΤΩΘΒ 
Βαϊγαπίθ: Τῇ οἰχείᾳ ϑυγατρὶ ὁ “Δ ρποκρατίων γέγραφε τάδε" 
Ὁδοιπορίας μοί τινος γενομένης περὲ τὴν Βαβυλωνίαν χώραν κεῖ. 
Π ΗὟ ἃ ροϊπί 46 ἀουαίθ ααθ 1 δατροοτγαίίΐοη Ὧθ ὁ6. ῥριοϊοριθ οἱ 
ἀὰ ῥΥθπιΐθ Πἶγτο ουγαρέψια ἀ ἀπὸ ρατΐ, ᾿᾿Ηδιροοτγαίίοη 46 1ὰ Ἰθ ἐγ 
αα πη ΡΆὈ]16 οἰ-ἀθϑβοιβ ἀ᾽ δαΐ6 μαι, π6 ϑοϊθῃηξ ὑπὸ 8616 οἱ 
Τηδίηθ. ῬΘΙΒΟΠΠΗΘ (6). 

» ΗδΡροογδύϊοῃϊβ νϑῃθιηθηΐθν αἰββι θη.» Οἷν, βὰῦ οοὐξθ απθϑύϊου, ΝΆΌΘΓ, 
Ῥγοϊόροιηδηθθ 8 β8οη δάϊῥίου ἀὰ 1ιΘχίαπθ 6 Ῥῃούϊα5 (1ογάρ, 1864), 8 12, 
ῬΡ. 106 οὐ βαϊν.; Παγροογαϊίογυῖβ Τωοραῖοονν η ἀθοοηιὶ ΟΥ̓αΐΟΥ̓ 68 Αἰξίδο8 6Χ τὸ- 
ΘΘηβίοπο απ], ΘΙ ηἀογῆϊ (Οχοηϊ, 1865), ρῥγόΐβοθ ἀὰ 195 νοϊυπηθ, Ρ. χχι; Μ. 
Η. ΕΝ. Μοίθυ, ἄθαχ ἀἰββου αι] ηβ- ΡΓΟΡΎΔΙΏΤΩΘΒ .1)6 αοίαΐε Ηαγροογαϊιονιῖδ (Η 8116, 
1848 οὐ 1868), τόϊτηρυϊπηθθβ ἀδηβ 165 Οριδβοιῖα αοααἀοηνίοα ἀ6 1 δαΐθαν, ἔ. 
Π, ν. 147-179; οὐ Βουῃβαρᾶν, Οιαοδέϊογρμην ἄθ Ἡανγροογαϊίογιῖδ αοέαΐα ατι6- 
ἑαγύνηι, ἃἰββθγὑαυϊοη- ργορυᾶτητηθ (Η4116, 1856), ἔαϊδαμὺ βαϊδθ οὖ βουνδῃὺ ἄθ 
ΘΟΠΟΙ 8:00. ἃ 061165 ἀ6 ΜίρθΙου. 

4. Βουβουιρύϊομβ 46 1μδβοαυῖβ. 15, δὰ [0]. ὅ: Κωνσταγτείγου τοῦ “Ἰασκάρεως 
χτῆμα καὶ χόπος, ἐν Μεσσήνη τῆς Σιχελίας. 39, δὰ ἴο]. 147: Κωνσταντῖνος 
ὁ «Μάσκαρις ἐξέγραψε χρώμενος ἐν Μεσσήνῃ τῆς Σικελίας αὐυοδ΄. ; 

ὅ. Πᾶπβ ἅπθ ποίθ ααὐἸτϊατέθ γοργτοᾶαϊξ ἐθχυπθ]θτηθηῦ ἃ 88. Ραρο 484. 
0. Ινϊατίθ, ἀδπη8 88. ἀθβουιρύϊοπ ἀὰ Μαϊἡξοηιδὶβ Ν- 110, ἃ ῥα ]16 ἐρὶ οαϑθηδὸ 
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ῬΆΒΒΟΙΒ ἀθ βαϊίθ ἃ ᾿᾿χϑιηθη ἀθ οοἰΐο ααθϑίϊοπ: 416] οϑέ 1 61- 
ΡῬΘΙΘῸΓ ἃ ααἱ 16 ἰοὐΐγο οϑὲ δαγθδϑόθ [ἃ ΒΌΒΟΙ ΡΠΟη. Οὔγθ ὑἢ 
γαβίθ ομδηρ ἃ 1ὰ οοπ͵θοίατο: “Ζρποχρατίων Καίσαρι «“ὐγού- 
στῳ χαίρειν. Μαΐδ, δὰ ΘΟ 46 ἰὰ Ἰοἰίτθ 6116-τηδηθ, οἡ ρϑαΐ 
ΤΘΙΘΥΟΙ 65 ᾿πάϊοθβ α ροασπθ ἃ Ρθὰ ῥυγὸβ 8015 5610 θοτ8. ΗΔΙΡο- 
οὐδ 0 ταοοηίθ --- 8δ- το ἃ ἔαϊτΘ ἃ πη τόοϊ ἡ ρατ θη θηΐ ἱπηΡῚ ΠΑΙΤΘ, 
οὐ 1᾿δαΐθασ οδί-} ἀπ ομδυ]αίαπ ὁ οὐ Ἰοτπα-{-1} 5᾽πρ] θη Δ η5 
οοὐΐθ μἰβίοιτ 16 γῦ]6 ἀθ ἀπρο ἰοπξ 6 ἱπο! πϑηΐ γ 8 18. ῬΥΘΙἰ ὁ Θ 
ΒΥΡΟύ 56, ΠΟΙΒ. ΠΟῚΒ. 6 ΤΟΠΙΘΕΟΠΒ 58 66 ροϊηξ δὰ ᾿προηηθηΐ 
(6 ΡΙὰ8 ΠΠΒ απ ποὰβ --- 1Π0 ΔΡρΑΥ ΟΠ τηθυυθ ]Π]Θ86. Θὲ ῥτό- 
56Π06 Τό6116, 66. αα Ὅ; ΔρΡΡοΙαΐς ἀδηβ 665 ἐθπιρ8-Ἰὰ ἀπ αὐτοψία, 
ἀὰ αἴθ ααἱ τόγέϊα δὰχ ΠΟΠΊΠ685 [᾿δϑίγοοοίθ, α᾽ Αβοϊόριοϑ [αἱ- 
πιδηθ. Νοιβ νοὶ ]ὰ Δ[1Π81 ἰγταπϑροιίόβ δὴ ρ] θη τὸρηθ 4 184 {πό- 
πτρίο. [ἃ βοὸπθ 86 ρᾶ886 ἃ Τῆὸδο5 6 ἴὰ Ἠαυίο- ἥργρίο. Ῥοὺτ 
105 Ἰθοίθιυβ ἀπ ρΘὰ [ηἰ{|65 ἃ 1ἃ ΤΠ όταϊιγ 8 πόορ]!αἰομϊοίθηπθ απ6 
ΡΟ αἰ] 1᾽ ό0016 ἀθ 94 0]14π6, 1 ἰοῖπίθ οόπότα!θ ἀὰ τόοϊξ α Ηδτ- 
Ροογϑίϊομ δοοιβοτα ποίξθιηθηΐ ἀη6 ὄροαπθ γοϊβίπθ 46 661}16 οὰ 
Πουβϑαϊθηῦ ὁ05. ῬὨΠΟΒΟΡΙΘΒ. ῬΑΙΘΟΙΓΟΙΒ ἀπ τορᾶτα τὰρίαθ 1᾽18- 
ἰοῖτθ 46 16 {πόπτριθ οὐ 4 1ὰ πηᾶρὶθ 8005 1 Ἐπηρῖτθ. Απ βθοομὰ 
Βἰδ 016. 46 ποίϊθ ὀγθ, 6110 7116 ἀὰ Ρ]05 νἱΐ ὄοϊαί. Π βυΐπί ἀθ 
ΤΆΡΡΘΙΘΙ ἰὼ Ροϊέμηΐαπθ απ αἰτίρθα ΔΙΟΥΒ ἄΥ̓ΘῸ Ὑ᾽βιιθαι ΘΟὨ ΓΘ 165 

165 ἀθὰχ Ῥγοϊοριιθβ ἀοπὺ 1] νἱϑθηύ α’ δίσϑ απθϑύϊομ : δ] ουαΐομβ ααἢ] 1΄ὰ ἰαϊέ 5] 
Ῥϑὰ ΒΑὈΙΠΘτηθηΐ 41] οϑὺ α1ῆ 0116 ἀθ σοιηρυθπᾶνθ ουαπα᾽ οἤο56 ἃ 50 ἰθχίβ. 
Ομ ἐγοῦνοῦδ διβδὶ ΟΠ 62 1αἱ, Θῃ οδϑὺ ϑπαγοϊί, ρ]ὰ5 46 ἀδέ:]5 αὰθ οἤθΖ πὰ] δαῦτο 
δαΐθαν τοαὐϊνοιηθηῦ δὰχ Κυρανίδες. ΑὉ ἀδθηηουγαπί, ῬΥΌΪοριιΘ οὐ Κυραγνίδες 
86 ροανοηύ Πρ ἃ ἰὰ ΒΙ Π]οὐπδαπθ πδύϊομαϊθ ἀθ Ῥαυὶβ ἀδη5 165 τηϑητιβοῦ δ 
δὴ 2087 οὐ 2419 ἀ6 Ἰ᾽αποίθῃ ἴοπαᾶβ ρσυθο: 16 ἑθχίθ 468 Ῥγοϊοριιθβ Υ θϑὺ ἢ 
Ῥϑὰ ΡῬ]αβ 1ηΐ611101016 46 ΟΠ62 [σἱασίθ. Οἵ, Ἠδὺ]θ8 δὰ ἰοπιθ Υ], Ρ. 2380, ποὺθ 
ὃ ἀ6 ἴὰ Βιδιοίποοα αγαοοα ἃ6 ἘΔΡτϊοῖα8: « Το οοαᾶ. ργαθοοβ Μϑδέ., ἀρυᾶ 
» Ναηῖοβ  ϑηθίϊ5 δαβουναῖοβ, ἴθ οοᾶ. ΟΟΧΤΥΙΙ, τὸ στῖτ» (α]οαίομβ: οὖ ἀδΠ85 
ὑη οπαγίασοιβ ἀ6 Μοβοοι α᾽ ργὸβ Μαιμαρὶ, Ἅοομγαία οοαϊοιηι (Ὑ ἀθοογμηι 

, Ἴϊ88. δίδι. ΜοδαιιθΉ8. βαπ οί. βυηοαϊὶ ποξἐλα οὐ γτεσοηβὶο [Τ|οἱρχὶρ, 1806], . ΤΙ, 
ΡῬ. 802-8) «68 ἐκ τῶν τοῦ Ἁρποχρατέωγνος τοῦ ᾿4λεξαν δρέως περὶ φυσικῶν 
» δυνάμεων ζώων τε καὶ φυτῶν καὶ λίϑων, ἃ ἔγραψε πρὸς τὴν ἰδίαν ϑυγατέρα 
»οο΄., θὺ οαϊΐον οαἰα!ορὶ» (γοϊοὶ 16 {πὸ οχαοὺ Ὧθ οθ οαἰδίοραθ: Οατγαροὶ 
ὁοαἴοο8 ἢ188. αριὰ Ναρῖοβ, Ῥαΐγίοῖοβ Ῥοηοῖοβ, αϑϑογυαίί. Βοποπίδθ, ἐυγρὶβ 
1,Δ6}1}} ἃ ὕα]ρο, 1184. ὅπη νοϊυτηθ ἴη-45. Τ᾽ δαΐθαν ἀοῖύ δέχ 5. Δ. Μίηρα- 
Τ6111) «Ὁ. 440 βαα. ἀραϊύ βρϑοίτηθῃ θχοουρίοσαμ οχ 110 ΗΔ Ροογ δέ οηἿβ ΟΡΘΓΘ 
» (6 νἱνύα 5 παύαγ! θὰ5 οἷο. (Οἱ. Ηδγ]θ8, ἐδία., ὃ. ΤΥ, ». 164.) [πῃ οοά. 
» (οἵδ. ΟἹ ὙΠ οϑὺ [0]. 80: βιβλίον “οποχρατίωνος, σύνϑεσις δὲ Κυρανοῦ 
» βασιλέως περὶ χδ΄ λίϑων πετεινῶν τὲ χαὶ ἰχϑύων χαὶ βοτανῶν κατ᾽ ἀλφα- 
» βήτου, ου͵ἦα5 Ἰηϊξίατη Ῥϑυ]]ατα αἰ ἴἔοτὶ 80 ἰπἰδο 6 οοᾶ. Ναπίαπο δχοοιρίο.» 
ἢ ραγαῖὺ ὀνιἀθηῦ απ οἶδδέ 16 τηδτὴθ οανγαρθ, ἃ απ6] 4.65 ναυϊαπΐθβ ῥτὸβ, 
ΑΌΙ οϑὺ οοῃΐθπα ἀ8Π5 668 5'Χ τη βου 5. Οὐδ ΤΟΙΠΔΤΆΌΘΤα α16 165 Τηδηπ5- 
οΥὗἿβ ἀθ Ὑϑηΐβ οὐ ἀθ Μοβοοὺ ἀοπηθηὺ 1᾽απύθαν 46 66 ἐγαϊθό ροὺν Αἰοααηπάγίη, 
66 αἱ π βούδιίὺύ ρὰ8 οχϑοῦ, 51] ἴδ! ]αἱῦ δϑηΐθπασθ Ῥᾶ" ΑἸθχαπασίη πό ἃ 
ΑἸΟΧΘΠατΊΘ. 
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τπόπτροθ ὀργρίϊθῃβ (μαϑηματιχοί) ἀπ Ῥότο ἀθ 1 ρ] 1886. ἄἀομί ἰ6 
ΠΟΤῚ, 81 ΒΡ] 5, ἃ ὀϊό πα ϊογο ἃ ΘΟΠΙΤΟΥΘΙΒΘ (γογθ 2 16 ἰγαῖξό 
ΡαθΙὁ βαοοθβδδιθιηθηΐ 5068 16 {πὸ 46 Τ᾿ οδορἠηρηοηα ἃ Οὐἱρηρ, 
οὐ 46 Πόξιαξίονυ ἀ6 ἐουιίθ86 [658 Πέόγέδβιθδ, Ρδ ϑβαϊπί ΗΙΡΡοΙ γἱθ). 
γοϊὰ Γᾶρο α᾽οΥΣ ἀθ 1ὰ ἐπόπτρίθ. ΠῚ 856 ργοϊοηρθα ρϑηᾶαπί Ρῥ ὰὸβ 
46 ἀθιχ δἰ οῖθθ οἱ ᾿υϑαὰθ ἀδηβ 165 ἀθυηἰότοβ δηπμόθθ ἀθ ἴὰ νἱθ 
Ὧἀ6 94] α 6. Τωουβαπθ τπουσαῦ ὁ6 ῬΕ]]ΟΒΟΡΙΘ νἹΒΙ Ομ μα ἶτΘ, ο᾽θδί-ὰ 
αἸγ6 ὙΘῚ5 1ὰ πη ἄπ ῬΙΘΙΏΪΘΙ {1615 ἀὰ τνϑ β᾽ 8016, 65 Δάυθυβδ 168 
Ρυϊδϑδηΐβ 5᾽ ὀΐαϊ θῃΐ ὀϊονόβ ααἱ οϑϑαγαἰθηί, ἀδη8 ἀπ0 αἰΐθ ρΔβ510}- 
πόρ, α᾽ αραίίγο 16 ραρδηΐδιηθ ομδποθ]δηΐ οὐ οοιημηθηραίθπί ἃ τθη- 
ΥΘΙΒΘΙ 165. ἀΘΙΠΙΘΥΒ. ΔΡΡαΪΒ. 501} ΘΒ 615 16 πέορΙαίοπίβιηθ 46 Φαπι- 
ὈΠαὰΘ ἀγαὶϊΐ ρτόξζοπαα 1᾿ ἐΐαγοι, 18. πιαρῖθ, 165 ὀγοθδίοηβ, Ο05. τη ῖ]- 
16 βοτίθβ 4 αἰνι παίοηβ ἀοπί οἡ 110 1ὰ ᾿ἰδίθ ὀπὶριηδίίααθ δ η5 
1 Ὑπομνηστικόν 46 ΖΟΒΘΡἢ (7). Οὐοπρίδπεη 16 αταπᾶ ἢξ 168 ῥτο- 
ΙΪΘΙΒ. ὈΓΟρΑτ 5. ἀθ ΘΈΘΙΤΘ. 6Ίοη ΜϑῦΥ (8), 11 δυταὶϊν ἀὀϊὰ 
«ρογό 685 1οἱ8 βόγόσθθ οοῃίγθ ἰὰ τηϑρῖθν. ΝΟΙΒ ἱρΠΟΙΌΠΒ 581 
αα015 ἰοχίθβ 856 οπ6 οοἰΐθ ορίπΐοη. ΝοΟΙβ ΠΘ ΘΟΠΠΔΙβΒΟη8, απδηΐ 
ἃ ποῦβ, ααἰτηθ οἱ 46 Οοπδίδηςίη, Ὧθ 1᾽8η 9521, ἰπβότόθ δὰ Οὐναᾶθ 
«Πιιδέϊγυλοην, Ἰίντο ΓΧ, {πὸ ΧΎΤΠ, ααἱ π6 [αϊΐ, 6ὁῃ. ϑαθδίαποθ, 486 
ΤΌ ΠΟΌΥΘΙΘΙ ἀπὸ ἰοἱ ἀ6 ὨΙοοϊόζίθη (γον. ἐδια.)} θῃ νοσία 46 δα π6}16 
ἴὰ πηϑρῖθ γον διδίθ (415. τηδίποιηδίίοα, ἀαηωηναδιϊ8) ὀἰαὶϊ ἰπίογαϊέθ. 
Θα᾽οη 1186, 6 οἴΐοί, 1ὰ βθοοημᾶθ ρᾶυῦθ 4ἀθ ἴὰ ἴοὶ 4ἀθ Οοπβϑίαμπει:, 

«ΝΆΠΠ5 γθ1Ὸ ΟΥ αἰ πα ὐ!οπἰ θα8 ἱπιρ]] πα βαπΐ τϑιηθᾶϊα Πα Δ 5 
απδοβιία ΘΟΥΡΟΥΪθαΒ.,» οἷο. 1 [απ Ὀΐθῃ 86 τϑημᾶτο ἃ 1᾽ ὀυν!ἄθποθ. 
Οοπδίδηϊη ἢ Οθαῖν ρᾶ5. ΘΠΘΟΙΘ ἰπίθυ αἴτ6 οπγουίοιηθηῦ ἰοαίθ ρτδί- 
απ ἀθ 5ο:ΌΘ 6116. Μαΐβ 1] βθῖδ ταβομη 186 αἰ ΔΟΘΟΙ͂ΘΙ (6 66 
Τὸρῃο ηαγαὶϊΐ ρᾷ8 ὀϊό Ἀγουδ Ὁ ]6 Δὰχ οὐουᾶηοθβ οοοα]θ8. [.8ἃ Ἰοὶ. 
ἀο 921 ρῥγδίαϊ! Ὀθαποοαρ ἃ 1᾿1πίοτργόϊαιοη. 1 θαηΐα5 [πἰ-Τηῦ 6, 
πη τηέίθαν Ὀΐθη ἱποϑηβιῖ, π ἀπ -1} ρᾶ5 5 ϑηξαϊ. ἀθ Οοπβίδῃηςξ- 

ΠΟΡΪΘ οῃ 846 808 ὑη6 ἱποι]ραίίϊοπ 46 παροὺ [,ἃ ῬΥΘΙΙΪ ΓΘ 
ΠΊΘΒ.ΓΘ. ΟΝΥΘΠΒΙ016 οἱ ἀόοίβίγο ααἱ ἐπί ρυῖβο, ἀοἱὐ δίτο ἀπο Ἰοἱὶ ἀθ 
Οοπβίδῃμοθ ἀδίόθ ἀθ 1'δὴ 857. ΟΥ' οθίίθ 1οἱ βίρροθβθ πόοθβϑαϊθ- 
μηθηΐ, π6 {ύ-οϑ απ ρᾶγ 1ὰ ἀπτοίό τηδὴθ (65 ἰθῦτθ8 ἀδηβ [68- 
416 }5. 6116 οϑί τόαϊ!βέθ δἰηδὶ ααἂθ 4ἀθ 1ὰ βαποίΐοῃ απὶ 1 ΔΟΘΟΙρΡ ΡΟ, 
πῃ Ιοπρ' τηπδοοπίθηξθιπθηΐ ἀθ ἴὰ ρατΐ ἅὰπ οουγθυπθιιθηῦ ᾿πηρό 8] 
οὕ, ΠΟΙΒ. ΔρΡΡΘΙομΒ. 1᾿ αὐθηίομ 581: ὁ6. ρΡοϊπί, ὅπ ρϑυβόοαξοη δηΐό- 
τίθατΘ. ῬΙα8. οὐ πιοίηβ παπίθιηθης ἀόοϊατόθ. Οὴ πὸ ρϑαΐ ἄοπὸ 

7. ἀδ!απᾶ, Βιδιιοίδοοα Ῥαΐγηι, ἰοταθ ΧΙΥ͂, ρ. 72 ΞξὸΕ Μίριο, Ῥαϊγοϊορὶθ 
θΎΘοατθ, ὕοτηθ ΟΥ̓́, ΘΟἸ]οηποθ 1600 οὐ ϑαΐν. Ἷ 

8, 1 πιαρὶθ οἱ Τ᾽ αδίγοϊοφίε ἀωηβ Τ᾿ αμεϊᾳιῖξό οὲ ατὶ πιοψοη- σε, οπαρὶίτο ΥἹ. 
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δαῦτο 56 αἰβρθηβοὺ αἀ᾽ Δἀπιθίίγο α}} 56. ραβϑῶ 805, ΘΟΙΏΠ6. μ᾽ ὁ- 
Ραϊδίϊοι δὰ ριδηα οοὰΡ αἱ {πὸ Θηβαϊίο ἔταρρό, ἂπ ἀθμπ!-δ 10 
ΘΩγ Ὸη 46 Ἰαἰθ. οΘομαπἰίθ βουταἀρθιηθηΐ, πηδὶθ ΠῸῚ ρᾶ8 5818 υἱ- 
ΘαΘα", ΟΟμέτο ἰοπίθ τηᾶρῖθ. Οαδηΐ ἃ 1 πηροτίαπίο ᾿οὶ 46 857, θη 
γοϊοὶ 16 ἰοχίθ ἄδηβ 805 ἰπίόρτιίέ: «Νριμο ΠαΡαβρίθθαι οοηϑαϊαΐ 
» δας τηϑίμϑηηδίϊοιιτη, ΠΘΙη0 ὨΔΙΊΟΙ απ. Απρισαπὶ οὐ γαίαχῃ ραν 
» Θοηΐθδϑίο οοπίϊοθϑοαῖ. ΟΠ! ἀδθὶ δὸ τηδρὶ οὐ οϑίθυϊ, αὸ8 πι8]6- 
» ἤθο5 ΟὟ ἰδοϊπολαπι τηδρηἰ πάη πὶ γα] οῖ5 ΔΡΡΘΙΙαὺ πθὸ δα πᾶπὸ 
»Ραγίθιη δαπ!ἃ τηο]]δηΐπσ. ϑεθαέ οηουέδιιβ ρογρείμο αϊυωναηαὶ 
» Ομιγοδίαβ. Ἐπθηΐπι Βαρρ]οἴπτη οδρ  ἷ5 ἴοτοί .ϑ]δαῖΐο αἱΐοτθ ΡτῸ- 
ν βίταίαβ ααϊοσπαπθ 11|8515. οΟὈβοαπίαμη ἀθηθρανου.» (Οὐάθ Τῆηέο- 
αοδίοη, ἴντα ΙΧ, τ Χγι, οἱ να «πιιδίϊρογν, Ἰίστο ΤΧ, ἐἰγ 
ΧΥΠΠΙ.) Π᾽ δαΐγοϑ οἷ, ὀαϊοίόθϑ ΘΟ 811 ΘΟαΡ, γὙἱθηηθηΐ ΘΟΠΠΤΠΊΘΙ 
66116-οἱ (γον. 168 τηδπιθ8 οΟ68 ΔΧ τηθηη6 8 {1{{768)ὲ. ΝΟῸΒ 88515- 
ἴομβ, οοἰίθ ἴοϊβ, ἃ ἰὰ οοπαδιηπδίίοη αἀὐπηϊἷγ6 ἀθ ἰὼ τηϑρὶθ (9). 
Ῥ6 5 ΘΙΏΡΟΙΘΌΙΒ ροϑύὀιΘαΥ8, 8] π0 Τουϊηΐ 5.1 06 Ἰπρθιηθηΐ, ἀἢ 
56] οχοθρίό, Ψπ]|16η. Μδϊθ Ψυ1]Π}16Ὲ π᾿ οοοαρα 16 ἰγῦμθ ἱπηρότ]8] 

486 Ὀίθη ρθὰ 46 ἰθίηρ8, το ἀθ ἀθιχ 8Δη8. [.ἃ τηδρὶθ ρῬδῖθη 0 
ὀἰαῖ! ἀὀϊὰ {πῸ}Ρ ΘΟΙΙΡΓΟΙἶ86; 6110 π6 αθγαὶϊΐ ρὰ8 δίγθ ϑϑιγόθ. 
Αρτὸβ Ζυ] θη, 6116 πθ οοπιρία Ρ]18 7δηηαῖβ, εἰ θὰ ΟΥθηΐ,. αἱ Θὴ 
Οοοϊαθηΐ, 46 ἀόΐθηβθιβ θὴ δα ᾿ἰἰθὰ (10). Ῥὰγ ἰουΐ 1 ΠΩ ΡΙ1Ὸ, 
γαίθηβ οἱ γαϊθηςπίθη ἐδαπόγθηξ, ραῖθηβ οα τηϑῦγαὶδ ΟΠ ΓΟ ΘΠ 
585 αἰδεποίϊομ, ἰοαῦ 66 ααἱ ἐαἰδαὶϊῦ ΘΠΘΟΥΘ Ρτοΐθβϑίοα. 46. ΟΤΟΪΓΘ 
ἃ Ια τηᾶρῖθ. ΠΥ ϑαΐ 8Ιο0Υ8. ὑπὸ αἰΐαϊτο οὐϊὸ το 46 ἰέσαηοῃναηοῖο, 
οθίίθ βουίθ 4ἀθ τηϑηθαπθ ααἱ 1016 ἀἢ Τῦ]6 ρα ποῖραὶ ἀδηβ ΠΟΙΘ 
Το τ ἃ απ Επρουθαν (νου. Ρ. 108, οὐ 1ὰ ποίθ 41): 16 ἤῃ {παρα αθ 
ἀρ Τπόοαοτθ οἱ ἀθ ἴοιβ οθὰχ ααἱ ἀγαϊθηΐ θὰ ᾿᾿δπᾶδοθ 46 86 ΠΥΤΟΥ, 
46. οοποουΐ ἄγθο ἰπἱ, ἃ οθἰΐθ ργδίαθ Βα ροΥΒ 16 τι86. τη  γ6 ΘΟΙ- 
ὈΙΘη 665 δοίβθβ ὀἰαϊθηῦ ἀθυθηβ ΘΟΙΡΔΌΪΟΒ ΔῸχ ὙΘῸχ (68. ΘΠΡ6- 
ΤΘΌΪΒ οὐ ΙΘῸ} Ῥαγαϊβδαϊθη οαΐοαχ. [ἃ ἀέξοδάθηοθ τϑρτοπα τὰρ[- 

“ ἀριηθηΐ 88) ἸΠΔΙΟΝΘ. ΡΟΠ ΠΘ Ρ]Ὲ5 5 διτδίθσ. [{πθ0]οἱ] 46 Τόοάο86 
16 αταπᾶ (σᾶς Τμόοαοδίθη, ᾿ἴντο ΧΥ͂Ι, {πὸ Χ, οἱ 7) πὸ ἔαϊΐ απ 
1 Δοοόϊόγο Θμθοῦθ. 08 {αβεϊπίθη Θηῆη, ἄγθο 168 αἰβοῖρ!ο8 ἀθ 

9. 1,65 ΘΟΠΟΙ αΒΊ0Π8 416 ΠΟῸΒ5 Ῥγόβθηξοηβ ἰοὶ 86 ἐσουανθηῦ ἰοὺ ἃ ἴαϊῦ ὁ0η- 
ΟΣ 65 δῖ Ἰαροιηθηῦ ρουδό ρὰν Βοαρπού (1) 6ϑ )μοξίογ, ἄτν ρασαγίδηιθ, Ἰἶνυθ 
ΠῚ, ομαριύσο 15). Α Ἰδροαιθ οὰ ποὰϑ θῇ ΒΟΙΏΤΩ65 ΔΥΥΪν 6 ἀδΔη8 πούγϑ θχρο- 
βιυϊοι, «165 ΘΙΏΡΘΙΘΌΓΒ,» αἰ-11, «αϊδαϊθηῦ ἀὴθ σΌΘΥΥΘ6 αοϊναγηόο ἃ, ̓ ’ατὶ αἰν!- 
πιϑύο 16.» 

10. Θυθίαθθθ ΡΟΥΘ 5. οὰ ἀϑαυραύθανβ ἀὰ ὑγσῦπο α᾽ Οοοϊάθπῦ ἱποϊϊηὀγθηὺ 
ΘΏΘΟΡΘ ΡῈ ἰἴὰ βϑ1ὺ8 δὰ Ῥᾶρηΐβτηθ; 1 ἰβίοῖγθ ποιητὴ Επρὸμθ, Αὐΐα]θ, Απ- 
ὑμοιηΐαϑ. Μαϊβ 11 ΗὟ ἃ ρΡὰ8 ἴα πιοϊπᾶγθ οἰγοοηβδύδῃοθ ΡΟΣ ΠΟῸΒ ἱπνηο ἃ 
ΒΌΡΡΟΒΟΙ ατθ 1ὰ Ἰοὐίνο α Ηδγροογαύϊοῃ αἷῦ ρὰ ὄίγϑ δᾶάγϑβϑδθ ἃ ᾿'.π αἶθυχ. 
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ῬγοοΙαΒ οἱ 168 ἀθυῃΐοβ ῬΥΟΐθββθανΒ ἀρ 1 θοϊο ἃ Αἰμβόπθβ, ἀἰβρα- 
ταῦ ἃ τουί 7δῃηαῖθ ἰὰ τηᾶρῖθ ποι] ὀπίαπθ. ὅπ τϑπδίββαῃοθ π᾿ ὀΐαϊς 
ΡΙᾺΒ. ῬΟΒΒΙθΙ6 ἀόβοιμηδῖβ, ἀὰ Ἰηοΐη8 8005 ἰὰ ἰοττηθ δηθαπθ οἱ 
ΡδΊθηηο. 

Π [Ἀ1ΠΠω1 0. οοίίθ οϑαυῖθθθ. Μαϊπίθμδηΐ, ποὰβ ῬΟΌΥΟΙΒ 
ποὰβ 16 ἀθιηδηαθι, ἃ απ60110 όροααθ ἰα οἰΐτο α Ἠδιροογδίίοῃ 8-ῖ- 
6110 66 ὀουίο ἢ Αὰ ἀόφο!π 46 ᾿ἰὰ τηᾶρὶθ ραΐθημθ. Ηδιροογαίοη 
αὐτῖνο ἄδηβ 16 βαποίπδί το 16 ρ8 νόπόγό ἀθ 1᾿ πρυρίβθ, Π᾿οβρο β 
οὐ ΤΠὸθοβ; Ἰὰ, 11 ἀθιπαπᾶθ δὰχ ρτϑδίτοϑ, ἀοῃύ 11] π᾿ ρὰ8 ἰατάό ἃ 
σΆΡΠΘΥΙ 1 δια ἱ 6, εἴ τι τῆς μαγικῆς ἐνεργείας σώζεται. ἘΠ, 6ῃ 
οἴοί, ρϑιτηΐ ὀθαχ- οἱ ἀπ 568] 8586 ΤΟ ΠοΟμί6, ἀὀ]ὰ ἀγᾶπού θὴ ᾷρὉ, 
απ] ἃ. ΘΟμβοιγό το]]ρθαβθιηθηΐ ἀπθ]αὰθ Ραϊδϑαμί βθοθί ἐπόαι- 
ϑίαπθ. [μ65 ΔαΪ68. τηΘΙ ΌΤ65 ἀπ οΟἸ]ὸρΘ βδοῦό πθ ροβδὸαθηΐ Ρ]ὰ5 
απ 16 ἐπα! οη ἀ6 ἔδδ8θ5. τϑοθίζθϑ, αα᾿115 πομΐ ροϊπύ ὀρτουγόοβ 
ΘΕΧ-ΤηδΙ685, οὐ β58η85 σου. Τοῦύθοἱβ, ΠΟῸΒ. ΠΘ ΡΟΌΥΟῺΒ Ρᾶ8 ἀ68- 
οΘμτο ὑγὸβ-θαθ ρου ἀδίου ἰὰ Ιοἰίσθ. ἢ’ δϑοτά ΑἸθχδπάσίθ, δὰ 
[ΘΏ08 οὰ ὀουϊγαϊν ποίτθ δαΐθασ, οοπθϊηπδϊ ἃ ΡΆΒΒΘΙ ῬΟῸΣ [6 
ἴΟΥΟΙ 16 Ρ]ὰ8 ὈΥΠΠ|Δης ἀθ 16 οἰν! βαίίοι συθοαπθ; ἰὼ ΡΒΠ]ΠΟ]ορὶθ 
οὐ 1᾿θηβοίρῃθιηθηΐ 46 ἴα τηξαθοίπθ ΒὟ ἰτοπγαίθηΐ ΓΟ] 15 Θἢ. ΠΟη- 
ΘΕ]; 565 ὈΙΙ] οἰ πὸα α05 π᾿ ναοῦ ρ88 θποοτ ὀζ6 ἀόρου!!]όοϑ ἀθ 
ἸΘα18 ΤΙ ΘΠΘΑΒΘΒ (71). ΜΑΙ 588 Ρ]ὰ8 δἰζθηατϊθ, ρυόβθηΐοηβ τ ἃ1- 
ϑυηθηῦ απ Ρουθ Ὀθαῦαθοαρ Ρ]ὰ8 ρῥιέοϊβϑθ. Οὔδίΐο [οἐθ, ααἱ 
οϑύ ἰοπίθ ἃ 18 φ]ου Πποαίίοη α6 1᾿ Δϑίτο!ορὶθ οἱ ἀθ ἰὰ ἐπόυτροίθ ραΐθη- 
ΠΟΆ, οϑύ ϑηγογόθ ἃ ἢ ΘΙΏΡΘΥΘαΓ; δὲ 6110 πὸ ρουγαὶΐ 1 δίγ6, 588 
ΘΧΡΟΒΘΙ 16 βἰρηῃδίαιγθ ΔῸΧ Ρ]ὰ5 φταπᾶβ ρό 18, απ’ ἃ οΘἰ αὶ απἱ ρΥϊ 
ΟΘ5. διῚ8. ῬδΊΘηΒ. 5018 88 Ῥτοίθοί θη βρόοϊα!θ οἱ 86 νοπᾶ ᾿ϊ-Ἰηϑιηθ 
ἃ 6010 ἀ65 ἀἴθαχ ὀργρίϊομβ ([3), ἃ 1 Δατηϊταίθαῦ ἀὰ « αἀϊνγίη». 
Φαιαθ] απ (8), ἂὰ [Ἀγ] 1οΥ ἀθ 66 ραϊδδαπί μάντις, ΟΠ Υ ΒΒ 108, 
δὰ ἀἰβοῖρ!θ θηἰποιβίαθίο ἀθ Μαχίπιθ ἃ ρόδο, ὑπ τοὶ ἀρ ἴὰ πιῷ- 
ϑὶθ (14), δὰ ἀόγοί βουυϊίθαν ἀὰ Βοὶ 501611 οἱ 65. δβίγϑϑ (5), δὰ 

11. Ἄογ. 1ὰὼ Τιοἰγο, 4, ὅ οὐ 6, ἀνθὸ 1ὰ ποίθ 28. 
12, «1,ἃὰ βυρουβυϊ οι ὄσγρύϊθημθ ἀοσηΐμθ 5Ὲ} 165 τηοηπδὶθθ 46 Φα] θη. ΠῚῪ 

οϑὺ βουνθηῦ γϑργόβοηϊς βοὺβ ἴὰ ἤρατο ἀθ βέόγαρίβ, οὐ Ἠό]ὸηθ, βοὴ ὄροιιδθ, 
508 6061160 αἾ815.... Οἡ ὑγοῦνθ ὑπ ἴουϊθ ἀ6 τηόᾶβ1}165 ὯΘ οΘθ Ῥυΐποθ αἱ 
οἶἴτγθηῦ 165 ἱπηᾶρθ5 4 1815 οὐ ἀ' Οβίγῖβ, 4 1515 οὐ α Ἤογιβ, 6 βόγαρίβ, ἀ᾿ Αμαἷ8, 
αἾἼ815 Ῥῃασία, α Ἠαυροογαίθ, ἀὰ ΝῚΪ οὐ ἀὰ ϑρμίηχ..» (Βραρποὺ, 1 6ϑἐγιοέϊοη, 
ἅτ ραφαγίδηιθ, ᾿ἴντο ΠΙ, ομαρίνγθ τ: αὐθὸ σϑηγοὶβ ἃ Βαμα, Π|, 427-440 
οὐ ἃ Μιοππῃού, ΠΠ|, 292-802.) 

18. Φ]Ίθη, 8.5 ἴα οὶ ϑοϊεοῖϊ, Ῥαρο 127 Ὁ. 
14, δοζοτηὸπο ϊβέοϊγο δοοϊόδὶ αδέΐχιιο, Ὑ, 2. οἵ. ϑοογαίθ, ΠῚ, 1. 
16. {0 ]16η, 8: 16 οὶ ϑοϊοῖϊ, Ῥαρθ 180 0: πάντα ἀϑρόως ἀφεὶς τοῖς οὐρει- 

νίοις προσεῖχον κάλλεσιν.....,) ἐδόκουν τὲ περιεργότερον ἔχειν πρὸς αὐτὰ καὶ 
πολυπράγμων τις εἶναι, καὶ μέτις ἤδη ἀστρόμαντιν ὑπέλαβεν ἄρτι γενειήτην. 

“πὰ νὰ ἀραλνη 
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ΡΒΠΟΒΟΡΙΘ βαρουβοθαχ ([Ὁ) ααἱ ἢ πὰ ἱπϑίαπέ ἰοαί 15 Ρο ἀθ 
66. γίθιχ ποθ απ ρέτγββαϊξ : ὁ. Ὑἱθπῦ (ἀθ ροϊπᾶτο «“π]|6ῃ 
ΤΑροβίαί. 

Οἱ π6 ἰτοῦγοῖα ρῬοὶπί οἱ-ἀθββοιβ Θἢ 500 ΘΗ ΟΣ ἰδ Ἰοίίτο ἃ Ἤδυ- 
Ροοταίϊοη. Π᾿ἀρθοτὰ ἴθ τηδηυβουὶΐ 46 Μδαν ἃ πη ἃ ΘΟμβουγό 
απ 165 ῬΙΘΙἰὸγο5 Ρᾶρο8. ῬαΪΒ ΠΟῸΒ ἀΘΥΟΠΒ ΔΥΘΙΕΤ 168 ἸΘΟΙΘΕΙΒ 
απ ὁ6 ἔγταρτηθηξ π᾿ θϑύ τηδιηθ Ῥᾷ5 Ρᾳ}16 ἰοἱ ἱπίόρυδθιηθηΐ. ΠΔη8 
16 πιδππαβουῖί, 11 5 αιτδΐθ δὰ τ θὰ ἀθ οοηϑι ὀχ, 5 το] νοβ ἃ 
πΠ6 βοτίθ 48 ῥῃδιτηδοθαίαπθ ἰοπαᾶόθ 501 168 ἱπῆἤμπθποθθ βίγα!θβ; 
οοἴξθ ρατίϊθ ἀπ ἰοχίθ π᾿ϑαγαὶῖ ργόβθηό πῇ ἱπίόγδι Ὀΐθη υἱῇ 46 
ΡΟΙ 165 δἀθρίοβ, 81 ἰδπΐ οϑί αα᾽}} 6ῃ δχίϑίθ θΘῃθοσΘ, οὗ δυσγαϊ θὰ 
ΥἹποοηνγόπίθπε ἀ᾽ δίγο ἕοτί ἀδ]]οαΐθ ἃ ΘΟμβΕ Θ᾽ ΡΟὰΣ Ὧ465 ΡΥΟΐΆΠΘΒ5 
ΘΟΠΏΘ ΠΟΙ8. ΝΟΙΒ ΔΥΟῚΒ ἀ0ΠῸ ΟΟ586 ἀθ οορίθυ αἀαδπα 66 οΥ]- 
ΤΟ 6 ΘΟ Θπραϊΐ, οὐ 16 τόβυ!αλ οϑὺ απ "Ὁ ΘΟ 610 τ 
ἔγταριηθη Ρ]ὰ5 οουτί (6 αδὰ ἰρηοβ αὰ6 ὁ6 απ 86 1 ἀδΔῃ8 16 
πηϑππιβοῦϊί. ΑἸοπίομβ απ 1 ἸΠΟΟΙΊΡΑΓΔ 016 ᾿ἶστ δὰχ απαίοτχο τὸ- 
χηδάο5 ἀὰ τοὶ Νθοθρβο, οοίΐθ ἤθασθαβθ ἰγοῦγα!} 6 46 ποτ στα πη- 
μηδ ἰτῖΘ ἢ, Π6. ΒΘ 016 Ρᾷ8 δηἰὀτοιηθηΐ οἱ ἃ ἰοαύ απιδῖ8 ροτᾶπ. 1.6 
ΤΠΟΤΌΘϑτ 5815 εἰ αἱ, ἀΔη5 16 τηδηπβουϊ, Βα] 1 Ἰοίτο α Ἦδτ- 
Ροογαίίοη (νου. [τἰατίθ, Ποσίαο Βιδίμοίξοοας Παϊγἐοη 815, οἷο., ῬΡᾷ 96 
435), ραγδῖξ ἔουτηθυ, δὴ οἱΐοί, 16. ῬΥΘΙΏΪΘ απδτὺ ΘΗΥΪΤΌΙ, ΘΠΘΟΙΘ 
ἱπόαϊ, 46 οοἰΐθ ὥῦγτθ. 6]0η ἰοαίΐθ υγϑβθιη ποθ, ΗδιΡΟΟΓ 0 
Θηγογἃ ἃ 1 ἘΠΙΡΟΥΘΙ͵, ἄγθο 16 ᾿ἰστ ἀὰ βαναηΐ ὀρυρίϊθη, 18 ᾿ϑί- 
ἐγ ἀοπί νοϊοὶ τηδἰπέθηδῃξ 16 ἰοχίο; 6116 βουγαὶξ ἃ [ἃ [οἱβ 46 ἀό- 
ἀἴοδοθ οἱ ἀθ ργέΐαοϑ. 

Μααιυιά, Βεῤίζοέοοα παοίοπαϊ, Μαπυβοῦι τηαναπό Ν- 110. 
[Ἐο]1ο 75 τϑοῖο, θῃ μαπὲ 48 16 ραρϑ: 

-ὦ Μρποχρατέων (ἢ Καίσαρι Αὐγούστῳ χαίρειν. 

[11] Πολλῶν ἐπιχειρησάντων ἐν τῷ βίῳ, Σεβαστὲ Καῖσαρ, πα- 
ραδοῦναι πολλὰ παράδοξα μηδενὸς πρὸς τέλος ἀγαγεῖν τὰς ἐπαγ- 
γελίας δυνηϑέντος (8) διὰ τὸν τῆς εἱμαρμένης ταῖς διανοίαις αὐ- 

16. Ατηγηΐθη ΜΑΡΟΘ]]η, ΧΧΥ͂, 4, 17: βιρογδεϊξϊοδιι8 ἡιασὶβ χανε βαογΟΥ τη 
ἰεσιίξίηνιιβ οὐϑογυαίογ. 

17. Ἐπ᾿ ρυθπαηὺ 66 ἐθχίθ, οα ἃ βαϊνὶ 16 τηδτηθ τηδίμοᾶθ οὖ οἱ β᾽ 6δϑὺ βουνὶ 
68 Τηδτηθβ βίρτιθβ ογόνιδεϊβ αἀὰ6 Ῥοῦν 165 ἀθὰχ ἀἰβοοῦγβ ἰπόα᾽5 46 ΟΠποτί- 
Κῖοβ (νου. ΓΑ νου ϊββοτηθηῦ 46 ἴὰ Ρ. 9 ἀὰ ργόβθηξ νο]υτπο). 

18, Ιτιαρίθ, οσίαο Βεῤιοίδοσαο Μαϊγίξοηδῖβ, οἷο., ρ. 485, οἰΐθ 16 ἀδραΐ 
7υβαυ ὰ 66 τηοὲ δυνηϑέντος. 
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τῶν ἐπικείμενον ζόφον, μόνος (19) δοχῶ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ἀνϑρώ- 
στῶν τεδποιηχέναι τι παράδοξον. [2] ᾿Επιχειρήσας γὰρ πράγμασιν 
ἅπερ ϑνητῆς μέτρα φύσεως ὑπερβαίνει, τούτοις τε μετὰ πολλῶν 
βασάνων χαὶ χινδύνων, τὸ καϑῆχον τέλος ἐπέϑηχα (39). [8] .ΧΖ5- 
χήσας (γὰρ τὴν» γραμματικὴν (51) ἐπιστήμην ἐν τοῖς τῆς ᾿Ασίας 
κλίμασι καὶ πάντων τῶν ἐχεῖ βελτίων γενόμενος, διέγνων ἕως 
τινὸς τῆς ἐπιστήμης ἀπολαύειν. [4] Καὶ πλεύσας εἰς (33) τὴν σιε- 
ριστπούδαστον ᾿““λεξάνδρειαν (38) μετὰ συχνοῦ ἀργυρίου, τοὺς ἐντε- 
λεστάτους (33) τῶν φιλολόγων παρώδευον, χαὶ φιλοπονίας ἕνεχα 
χαὶ συνέσεως ὑττὸ πάντων ἐπαινούμενος. [5] ᾿Εφοίτων δὲ συνε- 
χῶς καὶ εἰς τὰς τῶν διαλεχτικῶν ἰατρῶν (35) διατριβάς " ἤρων γὰρ 
περισσῶς ταύτης τῆς ἐπιστήμης. [6] ᾿Επεὶ δὲ καιρὸς ἣν εἰς οἶχον 
ἀπιέναι, κατὰ τρόπον ἤδη μοι καὶ τῆς ἰατρικῆς προϊούσης, τιε- 
ριήειν τὰς βιβλιοϑήχας ἐχζητῶν εὑρὼν (25) δὲ βίβλον τινὰ Νε- 

Ἢ χειψὼ (51) τεσσαρεσχαίδεχα (38) ϑεραπείας ὅλου τοῦ σώματος καὶ 

19. μόνον 8. 
20. ἐπόϑησα Μ8. --- 6 τε ααἱ Βαϊ τούτοις βογαἰξ-1} ἃ ΒαρΡυ μον ὃ 
21. Ἰναυίο, ΤΠορσίαο Βιδιϊοίϊοοας Μαϊγιξοηδῖβ, οἷο ραρθ 480, οἰΐθ 165 τηοῦβ 

᾿Ἰσχήσας γραμματικὴν « ὑπὸ πάντων ἐπαινούμενος. 
22. εἰς ὃ] περὶ 8. Τνίατίθ (νου. 1ὼὰ ποίθ ργδοδάθηΐθ) οομῃ]θούανο παρὰ. 
28. Οὗ βαϊηῦ ατόροϊγθ 46 Ναζίδηζθ, Ογαΐβοη ζμριδῦγο ὧδ Οέβαΐγο, 8: ἐγὼ 

μὲν τοῖς χατὰ Παλαιστίνην ἐγχαταμείνας παιδευτηρίοις ἀνϑοῦσι τότε χατὰ 
ῥητορικῆς ἔρωτα, ὁ δὲ (Οόδϑαϊτ6) τὴν ᾿4λεξάνδρου πόλιν χαταλαβὼν παντοίας 
παιδεύσεως καὶ τότε καὶ νῦν οὖσάν τε καὶ δϑοχοῦσαν ἐργαστήριον χτλ. ΟὐδαῖνΘ 
ἑαὺ τηδαθοίη. 

24, τοῖς ἐντελεστάτοις Νί8. οὐ [τἰατίθ (νου. 16 ποίθ 21.) 
25. τῶν διαλεχκτιχῶν ἰατρικῶν 8. -- ΟἿ (Ὁ) Θαϊΐθη, «{οι8 ογτϑίψιιο8 1, 

4 το ὑ.1Χ, ρ. 789, Καμη: (οὗ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν) ἐρίζουσι περὶ τοῦ σημαινγο- 
μένου μαχρὰ, μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο γινώσχοντες, ὡς ἀποχωρήσαντες τῶν Ἰατριχῶν 
πραγμάτων ἢ διαλεχτικοῖς ἢ γραμματικοῖς ἢ δήτορσι πρέπουσαν ἐπαναιροῦνται 
σχέψιν... Καὶ ταῦτα ποιοῦσιν ἔγιοι τῶν Ἰατρῶν εἰς τοσοῦτον ἢ διαλεχτιχῆς ἢ 
γραμματικῆς ἢ δητορικῆς ἐπαΐοντες εὶς ὅσον ὅγοι λύρας. ὲ 

206. εὗρον Νί8. οὐ [τἱατίο. [σἱασίθ, ἱ. 1., οἱδθ αβϑὶ 168 τηοῦβ εὐυρον δὲ βίβλον « 
διὰ λίϑων τὲ καὶ βοταγῶν. 

27. Ἐδαύ-1} αὐοαΐον τοῦ ἀοναηύ Νεχεψὼ (οἴ. 80) Ιτἱατθ δου Νεχεψὼ. --- 
Οπ ἰγσοῦνοσα Ὀθδιθοὰρ 46 τϑηβοὶρηθιηθηΐβ γ᾽ αὐϊΐβ δὰ τοὶ Νϑοθρβο, οὰ Νο- 
σἤθρβο, ομθζ Ὁ. ὅ. Μαδύββαα, Οαμοη ΟἸγοηῖοιβ Αορυρέϊαοιιβ, ἘΕἰδΥαΐοιι8, 
αγαδοιιδ..., δῸΧ Ῥᾶρο5 474. 478 6 1 δα ἰδίου 46 1μοἰρσὶρ, 1676, 1η-49, Πδη85 
Ἰ᾽δη ίαᾳαϊό, Νϑοθρβο ἑαὺ τϑραρᾶδ ὀοτητηθ ἀὐδηὺ 7θὑό, θῃ οοϊησασι ἃγθο Ῥδ- 
ἰοϑίνβ, 195. θα865 6 1᾽δβίγοϊορίθ ἡπαϊοίαῖτθ ὀρυρίίθπηθ ΡΒ ΒΘ]! πα αθ, αἰπδὶ 
απ 46 ἴὰ πιδάθοϊμθ δβύγοϊορίαπθ. ου 6 Ζ διι881, ἃ 80} β7θὺ, Ρ] ποθ, Ηϊδέοῖγο 
μαξινεῖϊο, 11, 28 (21) [88]; ΥἹΙ, 49 (60) [160]; ϑϑνυνίαβ, 1ὺ «Αοηποϊᾶ., Χ, 212: 
Αρίϊαβ, Τοἰγ αδίδ]., 60]. 84, οὐ Θα!ΐθη, ὁ. ΧΙ, Ρ». 207; Ηθυτηθβ Τυϊβιμόρ βίο, 
Αϑβοϊορύνι8. 8. ἄθ ηραΐγα ἀδογιηη ἀϊαϊοσιιδ, ὑγαϊτδ ααἱ π᾿οχίβέθ Ῥ]ὰ8. αὰ6 ἀ8Π8 
ἀπ ὑγαδποῦ. 1αὐ., αὐὐτϊθαόθ ἃ Αρυϊόθ (ν. ἃ 1ὰ βαϊΐθ Ὧθ8. θῦντοβ ἀ᾽ Αραϊόθ, 
οὰυ ἄὰ Τροογιαηᾶον ἃ6 ΕἸοῖπ οὰ 6 Ῥαῤτγϊοὶα8). Οἵ, δὴ οαΐτθ, 168 ἃΡ 1165 Νο- 
οἴορβιι8 46 1ὰ Ποαϊ- Εἰποψοϊορὰϊε ἃ6 Ῥαυϊγ, Νεχεψώς 46 Ῥαρθ- Βθῃβοίου, 
Ἡγον ρου θυ, ἃ. σγίοοῖι. ΕΠ σον αηϊθΉ. 

28. ὃ Μ8. 

Ἂν ὦν, 
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παντὸς πάϑους χατὰ ζῴδιον περιέχουσαν διὰ λίϑων τε καὶ βοτα- 
γῶν (39), τὰ τῆς ἐπαγγελίας παράδοξα ἐξετιληττόμην. [1] Ἢν δὲ, 
ὡς ἔοιχε, βασιλιχῆς μωρίας χενὸς τῦφος σχευάσας γὰρ τὸν ὕὑτο᾽ 
αὐτοῦ ϑαυμαζόμενον [0]. 7ὅ νο] «τροχίσκον ἡλιακὸν» καὶ τὰς 
λοιτεὰς δυνάμεις, ἐν πάσαις τῶν παϑῶν ϑεραπείαις ἠστόχησα. [8] 
Θανάτου δὲ τραχυτέραν (30) ὑπολαβὼν εἶναι τὴν πλάνην, ὑπὸ τῆς 
λύπης ἐδαπανώμην" χαὶ γὰρ τιροπετέστερον τῇ γραφῇ πεπιστευ- 
χὼς ἔγραψα περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν, καὶ τοῖς γονεῦσιν ὡς ἤδη 
πειράσας καὶ ὑποστρέφειν ἐπηγγελλόμην. [9] ᾿Εν μὲν οὖν τῇ 
᾿Αλεξανδρείᾳ μένειν οὐχ οἷόν τε ἦν διὰ τὸν τῶν ὁμοτέχνων γέ- 
λωτα --- χαὶ γὰρ ἰδίως τὰ καλὰ φϑονεῖται (31) ---, εἰς οἶχον δὲ 
ἀπιέναι πάλιν προϑυμίαν οὐχ εἶχον μιχρότερος (33) τῶν ἐπαγγε- 
λιῶν εὑρημένος. [10] Περιΐήειν δὲ τὴν (38) “ἴγυτττον οἴστρῳ τῆς 
ψυχῖς ἐλαστρούμενος, καὶ ζητῶν τι {τῆς προτιετοῦς ἐπαγγελίας 
ἐργάσασϑαι, ἢ τούτου μὴ τυχὼν ϑανάτῳ λοιττὸν ἀφιέναι τὸν βίον. 
[11] ᾿χεὶ δέ μου τῆς ψυχῆς προμαντευομένης ϑεοῖς ὁμιλῆσαι, 

29. Οὗ Ζυϊὰ5 ΕἸττΐουβ ΜΙαΐθσμυβ, Ἅἀβέγοημοηιθ, ὙΠ1Π, 8, ἔπ: «Ἐλ ἰβίδ 
» ἰστύαν Ραγέϊαση αἰνιβίομθ, οὔατα Ἰοοῦτη υἱθοσατη οὐ γϑ᾽θυμα!π8 ἀσΔΘΙΘΓΘ 
» ΘΟΘΡοΙ 5, τηϑη οϑἐϊββίτηθ οὐ δο ]Π]ἔἶτηθ μοο ἰοΐαμη ροίθυῖβ ἱηνθηθο. Ησπο 
» Θηΐτη Ἰοσύτη αἰνίπιβ 1116 Νϑοθρβο, αὖ τοιηθαϊα γαϊθιπαϊπατη ἱπυθηϊγϑύ, 41]1- 
» σοιη ββίτηθ αὐϊάθτη, αὖ αἰνίπυμη ἰδηξὶ Υἱρὶ ροΐαϊθ ἱπρϑπίστη, τηϑη]ββιῖβ 
» ἐγαοῦθυβ οχρ! αν. Ηπ)]ὰβ ΘρῸ ΠΟΥῚ ἱπέογργοίδἐϊοπθιη 8110 {101 [θη ΡΟΤΘ, 
» Νίανοσγίϊ, ἀθουβ ποβίγαση, ᾿πεϊτηαστθ οαγαῦο.» Ηόρμοβέϊοι 46 ΤΠ ὸθ68, ργόΐϑοθ 
ἄπ Ἰίντθ 155 (οἱδό οἴθς βαιπιαῖβθ, 126 αηηῖβ οἰϊηνασίογοὶδ εἰ απἰΐχμα ἀδέγο- 
Ἰοσία ἀἱαίγίθαο, [,ογᾶο, 1648, 1η-12, ἃ 1ὰ Ῥ. 62: τούτοις, ὡς ἔοιχε, συνεγνωχότες οἱ 
παλαιοὶ “ϊγύπτιοι οὕτως ἔχουσι συνῆψαν πανταχοῦ τῷ δι᾽ ἀστρονομίας προ- 
γνωστιχῷ τὴν ἰατρικὴν διὰ τῶν χαλουμένων παρ᾽ αὐτοῖς Ἰατρομαϑηματιχῶν 
συντάξεων, ἐξ ὧν προσφόρως ἑχάστῳ τὰ βοηϑήματα προσφέρουσι. ἪΝ φ556]Ἰηρ, 
ἃ Ιὰ Ρ. 444 ἀὰ ἔοπηθ 195 46 βοῃ ΠΊοαοτΘ 46 8510116: « ΜραϊοΙπατη Αβίγοϊορῖαθ 
» δὲ αὐτίαπο τὴν τελεστικήν, 568 τηγϑέϊοατη αὐδηάδτη ΒΔΟΥΌΟΥ τη οὐ ἱπι 8 6] 
» γα ίοπθιω, ἱππροραπὺ (Αορυρ ϊ), 51 β.65 βομο]]δβίαθ Ῥίο]θπι. ἴῃ ΤϑύγὈ10]. 
»ῬὈ. 15, οὐ χχχσὶ Προϑηοβ ἰοὐϊἀθμη ΟΟΡΡΟΥ5Β Βυτηδηὶ ρᾶυυϊθα5 ργδθβοιθθαπΐ 
»ἃρυα Οτίρσοη. ΥἹΠ Ὁ. 6615. ὅ8, Ρ. 788, παι Ἰθρϑπαϊβ ΠΟΥ Ϊ8. τηυ]ύα ΒΌΡον- 

-» Βὑπομθ οχ Ηουτηθεϊβ ααοάδτη ἰΌτο αἰθθαμΐαγ. Αἴαὰθ ᾶπο τηθαϊοῖπδθ 
» ΘΟΓΕΠῚ Ῥδγΐθια δΙηΡ Θχιιβ οδὺ Ρϑιηρ 5 ΑἸθχαηανίπαβ, 41 ΠΟΥ ΑΓ ΌΤΩ ἱτηδ- 
» ο͵Ἷποβ οὖ νἱτθὸβ χατὰ στοιχεῖον... ἀἰρεο58ι:, ἀοσθῃΐθ ὃχσχ αδίθμο Υ 5110]. 
» Μρᾶϊο. Εδο. ρ. 68 Τιατηθθοῖο ΠῚ ΒΙΡ. ὙΊΠμΔΟὉ. Ρ. ὅ8ὅ.» --- Ἐξηγητὴς ἀνώ- 
γυμος (ᾳιθπι ἕᾶτηθη Ῥγοοίνην ἔυΐ886 οχί βεϊτηαπ) εἰς τὴν Τετράβιβλον Πτολε- 
μαίου, ν. 16, 1. 20, ὁαϊξ. 46 Βᾶ16, 1669, ἰη-ἴο].: Οὗτοι γὰρ οἱ ΑἸ γύπτιοι 
ἐγνωχότες τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης ἀγνοίας, οὐκ ἰδίᾳ μὲν τὰ Ἰατρικὰ συνέταξαν 
(συνέταξον 64 1..), ἰδίᾳ δὲ τὰ ἀστρολογικὰ χαὶ τὰ τελεστιχὰ, ἀλλ᾽ ἅμα πάντα 
συνέγραψαν, ἵνα τὰ συγγενῆ καὶ ἐφεξῆς τεταγμένα εἷς καὶ ὁ αὐτὸς εἰδὼς μὴ 
παρὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν κοινῶν ὄντων (οὕτων δα 1.) ἀντιστῆναι τοῖς ἐπιοῦσι μὴ 
δυνήσεται. 

80. βραχυτέραν Νί8.: τραχυτέραν ΤΟΙΓΏΪΘΓ. 
81. Καὶ γὰρ ἡδέως τὰ καλὰ ζχατα γφρονεῖται ὃ (Ἡ Οὐτ ἰο 1). 
82. μιχρότευς (ἃ 66 4] 5611016) Μ8. 
88. τὸν Μ3. 
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συνεχῶς εἷς οὐρανὸν (84) τὰς χεῖρας ἐχτείνων τοὺς ϑεοὺς ἐλιτά- 
γξυον δι᾽ ὀνείρου φαντασίας ἢ διὰ πνεύματος ϑείου (8) χαρίσασ- 
ϑαί μοί τι τοιοῦτο, δι᾿ οὗ γαυριάσας ἱλαρὸς εἰς τὴν ̓ ἡλεξάνδρειαν 
χαὶ τὴν πατρίδα κατελϑεῖν δυνηϑῶ (86). [12] Γενόμενος οὖν. ἐν 
Διὸς πόλει --- ἀρχαιοτάτην (λέγω τῆς «Αἰγύπτου πόλιν καὶ πτολλὰ 
ἱερὰ ἔχουσαν (87) ---, διέτριβον αὐτόϑι" ἦσαν γὰρ ἀρχιερεῖς φι- 
λόλογοι καὶ ποικίλοις χεκοσμημένοι μαϑήμασι. [18] Προβαίνοντος 
δὲ τοῦ χρόνου καὶ τῆς πρὸς αὐτούς μοι φιλίας μᾶλλον αὐξανού- 
σης, ἐπυνϑανόμην εἴ τι τῆς μαγικῆς ἐνεργείας σώζεται. [0]. 76] 
[14] Καὶ τῶν μὲν τελειόνων ἐπαγγελίας ὁμοίας τῇ προτιετείᾳ μου 
φερόντων χατέγνων᾽ ἑνὸς δέ τινος διὰ τὸ σοβαρὸν 0 τῶν ἠἡϑῶν 
χαὶ τὸ τῆς ἡλικίας μέτρον πιστευϑῆναι δυναμένου οὐχ (ἀνδεχαι- 
τίσϑην (τῆν φιλίας. [15] ᾿Επηγγείλατο δὲ οὗτος αὐτοπτικὴν (4) 
ἔχειν λεχάνης ἐνέργειαν (41). [16] Παρεχάλεσα οὖν αὐτὸν ἐν τοῖς 

84. ὁμιλῆσαι συνεχῶς. εὶς οὐρανὸν Νί8. -- Α ΙΔ Ἰίρπθ γγόοέά. ΤΟυΤΠΐοΥ: 
ἀεὶ δέ μοι. 

85. Οἷ,, 8ὺ: 1ὰ ἕαφοῃ ἀοπί 5 ̓ ορόναϊοης 165 τόνόϊαὐ οι αἰ ν 1 η68, ΦατὈ]αυθ, 
ϑιω" ἴε8 ηιμψδίδγο8, Π|, 2: ἤτοι τοῦ ὕπγου ἀπολείποντος, ἀρχομένων ἃ ἄρτι ἐγρη- 
γορέναι;. ἀχούειν πάρεστί τιγος φωγῆς συντόμου περὶ τῶν πραχτέων ὑφηγου- 
μένης, ἢ μεταξὺ τοῦ ἐγρηγορέναι χαὶ χαϑεύδειν ὄντων ἢ καὶ παγτελῶς ἐγρηγο- 
ρότων αἱ φωναὶ ἀχούογται. Καί ποτὲ μὲν ἀφανὲς χαὶ ἀσώματον πνεῦμα 

περιέχει χύχλῳ τοὺς χαταχειμέγνους, ὡς ὅρασιν μὲν αὐτοῦ μὴ παρεῖναι, τὴν 
δὲ ἄλλην συναίσϑησιν χαὶ παραχολούϑησιν ὑπάρχειν. 1)6 [61168 τηδη! ἔοδύ 10 Ὲ5 
46 1ὰ αἰντηδό βοπὺ Ὀΐθη Ῥ]Ὲ8 ᾿Ἰτηραγίαϊίθθ 410 661160 φὰ ΟὈὐϊηῦ, Θοπηπηθ οα. 1 
γΘυΤα ῬᾺΡ ἴὰ βυϊΐο, ΠΤ Ροογὐΐομ, Ταὐτοψία. 

80, Ἰαυΐ-1} χατελϑεῖν (ἂν ϑυνηϑῶ ὃ 
57. Ῥδηβ ἴὰ γὴὲο ἄο Ῥυίπαφογα ἂθ ΦαΡ]αυθ, ΤΠα]ὸθ ΘΟΉΒ6116 δι ᾿ΘῸΠΘ 

Ῥγύμαρονθ ἀθ Β᾿ΘΙΩ ΤΌΘ Ῥοὺν Τ᾿ ργυρίθ, χαὶ τοῖς ἐν Μμέμφιδι χαὶ “ιοσ- 
πόλει, μάλιστα συμβαλεῖν ἱερεῦσι" παρὰ γὰρ ἐκείνων χαὶ ἑαυτὸν ἐφωϑδιάσϑαι 
ταῦτα, δι’ ἃ σοφὸς παρὰ τοῖς πολλοῖς γομίέζεται. κτλ. (1, 12). Οἱ, ῬΕΙΠοβέραύθ, 
γὶο ὦ Αροϊ!ονεῖιο, Υ, 24: χαὶ ἡ Αἴγυπτος ἡ ἄνω μεστοὶ ϑεολογίας ὄντες κτλ. 

88, σοβεύον (ὰ ὁ6. ααἹ] ,8611]6}. ΜΒ, Νοῦϑ ῬΘΏΒΟΩΒ αἀ6 ἴα ΙΘ6Ὸ0Π ΟΥἱρἽΠ6}10 
δυαϊὺ σοβαρὸν, Ῥίθη αὐοη Ῥυΐβ8θ δβϑὶ ῬΘΏΒΟΡ δὰ τηοῦ Ἰαὐΐῃ σεβερὸν. 

89. οὐχ ἐχετίσϑην (ἃ ο6. α}] 5612}016) Μ8. 
40. ΦατΑὈ]Παα0, ὅν 168 ηιμδέδη68, 1,10: ἀλλ᾽ αὐτὰς μὲν οἱ ϑεοὶ “αὶ οἱ τοῖς 

ϑεοῖς ἑπόμενοι τὰς ἀληϑινὰς. ἑαυτῶν εἰχόνας ἀποχαλύπτουσι, φαντάσματα δὲ 
αὐτῶν οἷα τὰ ἐν ὕϑα σιν ἢ ἐν κατόπτροις μεμηχανημέγνα οὐδαμῶς προτεί- 
γουσιν... «« Οὐδαμῶς ὁ ἄρα ϑεὸς οὔτε αὐτὸς ἑαυτὸν μεταβάλλει εἰς τὰ φαντάσματα 
οὔτε χτλ....... " χατὰ τὰ αὐτὰ δὲ χαὶ οἱ τῶν ϑεὼῶν συνοπαδοὶ ζηλωταὶ τῆς τῶν 
ϑεῶν εἶσιν αὐτοπτιχῆς ἀληϑείας. 

41. Τιο5. Ῥαβϑὶηϑ ἀοππαϊθηῦ ᾿ἰθὰ ἃ ἀθ5. Ῥγαύϊα ποβ ἀθ βου! ]ουθ δαδββὶ ΠΟΤη- 
Ῥγθαβο8 αὰ6 αἴγοῦβοθ. ῬΔΥ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, ἀἢ Ὀαββίῃ θ]θὶη αἶθαὰ ὀϊαϊν Ῥίαοό δὰ 
τ ]ἶθα ἀ᾽ἀπ6 ΘΠΔΙΉΡΥΘ ἀϊβροβόθ ὑοὰὺ θχρυὸβ θη νὰθ ἀ᾽ἀΏΘ {6116 οόγόχηοῃϊθ. 
Αὐτηό 65. αὐ! θαὺβ ἀθ 8ὰ Ῥαΐββδῃσθ, ρπέγαϊοτηθης ἀπο Ὀαρτιθὺϊθ α' ἐρὸπο, 
16 τηδρτοῖθη Ῥυοποποαῖῦ, ὑοῦ Θῃ ΔΟΘΟΙΩΡ ἰβδαηῦ 65 υἰδο5 ταγβύόυϊοαχ, ΤἸντό- 
5:8{0160 ἔογτηα]θ ἀ᾽ ὀνοοαύϊομ. [268 Ῥθυύϑοπῃμθβ αὶ δϑδιβίαϊθηῦ ἃ ἰὰ Βόδ 06 858 
Ῥοπομαϊθηῦ ΔΙΟΥΒ ΒῈ} 16 ῬΑ Β511, οὐ δρογοοναϊθηὺ ἀδηβ 1᾽θᾶα, δουῦτηθ ἀδη8 ὑπ 

ΤῊΪΓΟΙΣ, 165 ἀἰθαχ, ρδηΐθβ οὐ ἃτηθ5 ἀθ τηουΐβ ααἱ “ἀγαϊοηῦ ὁἰέ ΔΡΡοΙό5. Ῥοὺν 
Φατη]α6, ὁπ. ἢ ΟὈύοπαῖν αἰημδὶ απ ἴὰ νὰ ἄθ γαΐπβ φαντάσματα (νου. Ιὰ 
ποθ αὶ ργόοδαθ). αι Ὀ] απ δαγταϊὶ ἀἂ δοοογᾶου, οοροπᾶδηΐ, 46 665 δῃ τη 68 
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ἐρημοτάτοις τόποις τῆς πόλεως σὺν ἐμοὶ περιπατῆσαι, μηδὲν ὧν 
ἔχρῃζον ἐμφήνας (32). [17] ᾿“πελϑόντων οὖν ἡμῶν εἴς τι ἄλσος 
ἡσυχίᾳ βαϑυτάτῃ περιεχόμενον, αἰφνίδιος (3). περιπεσὼν ἐπτεὶ 
στόμα καὶ χλαίων τῶν ποδῶν εἰχόμην τοῦ ἀρχιερέως. [18] Ἐχ- 
πλαγέντος δὲ αὐτοῦ διὰ τὸ ἀπροσδόχητον τῆς ϑέας χαὶ πυνϑα- 
γομένου τίνος ἕνεχε (4) τοῦτο ποιήσαιμι, ἔφασχον ἐν αὐτῷ τὴν 

αναϊθηῦ 1᾿σβᾶρ6 46 16 Ῥᾷ7Ὸ16. ϑαϊπὲ Απραβέϊῃ, Οὐδέ (ὁ ΤΠ ίοιι, Ὑ1|, 858: «Νατηδ... 
» Ὠγατοτηδπέϊατη ἴδοθυθ ΘΟτη ρα βιβ δϑύ, αὖ ἴπ δαὰδ νἱἀθγθὺ ἱτηδρίηθ8 ἀθουΌτη 
» Υ6] ρούίαβ Ἰυδιποαίίομθβ ἀδθιποπατη, ἃ φυΐδι8 αἰαϊὶγοῖ, αὐἱᾶ ἴῃ 58ου]β Θ0Π- 
»βυϊξαθγθ δἰαιθ οὔβϑύναν ἀθθογοί.» Ρβ6]]8 8αϊῦ α116}186 ββρὸσθ 46 ἀδιῆοπ 
ἀοβοομᾶαϊς ἀδηβ 16 θαββίπ, οὐ ργδίθπα απ ἴὰ ἕδφου ἀοῃὺ 11] ραυ]αὶϊῦ δἰαϊῦ 
νταϊτηθπὲ ρϑὰ ᾿ηξθ]] ]ρ 1016: ἐπιχείμενον τῷ ὕδατι ἀμυδρούς τινας φϑόγγους 
τῆς τοῦ μέλλοντος ὑποψοφεῖ προγνώσεως (ἰταῖϊξό ᾿ἱπύϊία]6 Τίνα περὶ δαιμόνων 
δοξάζουσιν Ἕλληνες, ῬΟΡΠδ᾽ Ῥὰ Βοίββομδαθ ἃ 186 βυϊΐθ ἀπ 226 ορεγαΐίοηο 
ἀαοηίοηιιι, ΝΌΤΘταθοσρ' 1888: νου. ἃ ἴα Ρ. 42). Αὰ βθοομπᾶ 51δ016 ἀθ ποίγθ 
ὄγθ, ᾿᾿δαΐθαν ἀὰ ἐτγαϊξό ρᾶγὰ βοὰβ 16 ἐἰϊΐγ ἄθ Ῥηϊοβορίμηιοθα α᾽ ΟΥρὃηθ 
γουϊαϊξ νοὶσ ἰοπὺ 5ἰτηρθτηθηῦ ἄβδηβ 608 βοὸπθβ (6 Ἰόθαπουηδηοῖθ ἈΠ6 ΒΌΡΘΥ- 
ΘΒθυῖθ βαοουαοίαϊθ. ϑθίομ ἰαἱ, 16 ἴοπᾶ ἄπ Ῥαββίῃ ὀΐαϊῦ 46 νϑῦτθ; 16 Ῥ] ΠΌΠΟΙ, 
Ῥαγοῦ; 165 Δρρδυιθοηβ βασπμαίαγθ1165, 465 οοτηρὸ 88 δριββαπὺ ἀ8η85 ὯΠῸ ρἱδο6 
βθογὸ οταθηῦ τηδπαρόέθ ἃ 1 ὀΐαρϑδ ᾿πῇέγ ΘῸΓ : ο. ΘΟΤαΡΓ μα απ6, ἀδη8 668 60}- 
ἀἰξίοπβ, 165 νυἱβίοπβ ραυ αββοηὺ (5. ΗΠΡροιγθ Ποῤιξαξϊίοτῖδ οηυμζνηη Ἰμαου θβύμηη 
ἰἰδγογιηι ΧΟ χιαθ βιιρογϑινέ, δαϊι. 1.. ῬΌποῖκον οὐ Εἰ, α. Βομποίθυη, Ρ. 96 
Ξε 1. 1Υ̓́, οἷ. 82 π). Ῥδηβ 1 ἰβίοῖτ ἔδθα]θιιβθ α᾽ ΑἸθχαπᾶτθ, ταοοπίθθ ῬᾺΡ 
16 Ῥβουᾶο- δ]]Π15ὑμὸπθβ, 16 τοὶ Νϑοίδμθθο βγνθὶ!]θ ἸΟυΤΠΘΙ]θτηθπὺ ἀ8η8 50} 
Ῥαββὶπ 165 τπουγνθιηθηΐβ 465 δυτηό65 απ] 5᾽ ἀυδηοθηὺ οοπίσο ΓΕ συρίθ. ὕπι 70 γ, 
1 γ νἱῦ 165 γαΐββθδιιχ 468 θη ηθυηΐβ συ 65 ῬᾺῚ 165 αἴθὰχ (465 ΕἰρυρἐϊθηΒ ΘΟΤΏΤΗΘ 
Ρἠοΐθβ; 6ῃ τηδρΊοίθη σομβοτιητηό απ} ὁξαϊδ, 11] οοταρυὶῦ απ 16 ἄθυμον Ἰ0ῸΓ 
ἀὰ τογαῦτηθ α Ἐργυρίθ δρργοομαῖϊν. Π 86 ἀέριυΐβα, ρυϊὺ βὰν αἱ δυΐαηὺ ΑΓ 
4 ρα δὴ διηροσίοι, οὺ 5 θϑηξαϊέ δὰ Ἰοίῃ. 1] 5᾽ δἰ ἃ Ρ611ὰ δ Μαοδάοίπθ 
ΘΟΙΏΤη8 Ἰατροσοφιστῆς, πολλοῖς ἀστρολογούμενος ὡς προφήτης Αἰγύπτιος: οι 
βαὶδ σοτητηθπὺ 1] αυτῖνα αὐ} ἀονὶπὲ 16 ρὸσθ α᾽ ΑἸθχαπᾶγθ 16 ἀταπᾶ. Ῥεπᾶδῃί 
4αὮ δέαϊθ ϑθοοσθ δὰ} 16 ἐσῦπο ἃ ἰργρία, 11 αναὶϊν ἔα Ὀΐθη βουνθηῦ πἀ88ρ6 
ἀπ φῥγοοόδό ραγὑϊου]! θυηθηῦ σοτητηοᾶθ ΡΟ 5868 ἀόΐεπαγο 468 ἢοὐίθβ απὶ 
τηθηδραϊοπέ 565 ὀἰαίβ. Οπ αἰ απ} ἕαφοππαὶθ 46 565 ῬΙΌΡΙ 68 τηϑίηβ 46 ρϑίϊ{8 
γαΐββθαιιχ οὖ 46 ρούϊ 8 Βοϊήτηθθ Θῃ οἱγ οὖ αα}} 165 τηϑύξζαϊῦ ἀδηβ 501} Ὀδβ581}, 
ΔΡΓὸΒ Κ᾽ ἃΥΟΙΡ νογβό ἀθ 1᾽ϑδὰ. Π γσονυδίαϊθ 810 υ5 ́ἴὰ τοῦθ 46 Ῥγορμῃὸΐθ, ρσϑπδὶὺ 
ἃ 1ὰ τηδῖπ 16 Ὀαρσπδίξθ τηρίαθθ αἰ θὸπθ, οἱ, ἀθθουὺ ρῥγὸβ ἄπ Ὀαββίη, Ῥτο- 
ποπραῖὺ οογέαϊηθ5 ἔοστη 165 ααἱ τϑηδαϊθπὺ 165 ρουϊβ Ποτήτηθβ 46 Οἱγ6 δῃϊτηόβ. 
Ῥαΐβ ἢ] 168 βυθιηθυραῖῦ ἄδῃβ 16 Ῥδβϑβϑίῃ: δὰ τηοτηθηῦ τηθιηθ, ἀδηβ 1ὰ Ὁ]θ᾽π6 
ἸΏΘΥ, 165 ἢοίέεβ 4ἀθ 1 θππϑηηΐ βοτηγαϊθπὶ (αἰ. ΟὩ. ΜΏ]Π6Ρ, ἃ 1ἰὰ βυϊίθ ἀθ 
ΤΑυτῖθη- ιαοί, ομαρ. ΠῚ οὐ 1). Οἡ ἃ ἔαϊὺ δ Πυϑοη ἄδη5 1 Ἰπιγσοαπούίοι (Ὁ. 105) 
ἃ ὅπ Πἰβίοίγ6α 46 Ἰόοδποιηδποῖθ ααἱ οαῦ ἀπ ἀδποίτηθπί ἐθυυ] Ὁ] 6 ῬΟῸΤ 168 
τα] Πδατοαχ ααἱ ἀναϊοπὲ θὰ 1 απᾶδοθ ἄἀθ 86 ᾿ἴνυϑυ ἃ οοἰΐθ ρα αθθ. [.6 αι 
ἃ ὀἰό ταρροντδ ἄδῃβ 16 ἀδίβι! ρὰν ἀΐνϑυβ μἰβίουίθηβ. ῬΟῸΡ ΔΡΡΥΘμασΘ 686] 
ἄοναῖθ δίγα 16 βιοοθβθθαν 46 1 ΘΙΩΡΟΓΘΟΣ 816 η8, ἀυθ]α 65 σομ] τ 5. ἀγαϊθηῦ 
βυβρθηᾶθ ἂπ Δηηθδα δι- ἄθββαθ απ Ῥαϑβίθ τπδρίαπθ, ἀοπὺ 16 Ἰτὴρθθ αἰνίβό 
Ργέβοπίαϊυ 165 νἱπηρ -απαίγο Ἰοἐξτθ8 ἀθ Τ᾿ Ρμαθοῦ; οἱ, ἕαϊβαπὺ ΘοαΣΙν 1 ΔημΘδα, 
1158. ἐἰϊγταϊθηῦ ἀθ8 ργοποβίϊοβ 465 ᾿ϑύξγϑβ 50 ἰθβα θ}165 1] 5 αὐτϑύαιυ 46 1α1-τηϑτηθ. 
Βίθῃ ἀθ ρ]υβ ναῦὶδ, σοϊῆτηθ οἢ σγοϊδ, 418 1685 βθυνῖοθ8 απ ρουναὶῦ την 
ὯΠ Ὀαββὶπ ΔῸΧ ΤηΔρΊΟΙ ΘΒ 46. 065 ἰθιηρβ-ἰὰ. 

42. ἐνγφήνας Νί5. 
48. αἰφνιδίως Οἵ, ρουγίαμῦ, ΤΗυογάϊάο, ΥΠΠ, 28: προσβαλόντες τῇ ᾿Ιάσῳ 

αἰφνίδιοι. 
44, 1 56 ρϑαῦ 4ὰ6 ἕνεχε βοῖὺ ἴὰ ἴθφοῦ δαϊπμθηξίαμθ. Οδροπᾶδπέ Ρ]ὰ8 παυΐ, 

4, ποῖβ ἐποῦνγομβ ἰὰ ἔουτηθ οὐ αϊπαῖτα ἕγεχα. 
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ἐξουσίαν εἶναι τῆς ἐμῆς ψυχῆς" ἔχειν γάρ μὲ ἀνάγχην ϑεῷ ὅμι- 
λῆσαι, ἧς ἐπιϑυμίας ἂν ἁμάρτω, μέλλω ἀποτάσσεσϑαι τῷ βίῳ. 
[19] ᾿“ναστήσας δέ μὲ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τεαρηγορήσας προσὴνε- 
στάτοις λόγοις, ἀσμένως ταῦτα ποιεῖν ἐπτηγγέλλετο (45), χαὶ ἐκέ- 
λευσεν ἁγνεύειν (46) ἡμέραις τρισί (47). [20] Διαχυϑείσης δέ μου 
τῆς ψυχῆς ἐπὶ ταῖς ἐπαγγελίαις τοῦ ἀρχιερέως, ἠσττασάμην αὐτοῦ 
τὴν δεξιὰν χαὶ εὐχαρίστουν (438), κρουνηδόν μοι τῶν δαχρύων φε- 
ρομένων᾽ φυσιχῶς γὰρ ἀπροσδόχητος χαρὰ πλείονα λύττης ἐχχα- 
λεῖται δάχρυα. [21] ᾿Επανελϑόντες δὲ ἐκ τοῦ ἄλσους, περὶ (45) τὴν 
ἁγνείαν ἐγιγνόμεϑα, ἐμοὶ τῶν ἡμερῶν διὰ τὴν στροσδοκίαν ἐνιαυ- 
τῶν [[0]. 76 νι ἀπαριϑμουμένων. [22] ᾿Επιστάσης δὲ τῆς τρίτης 
ἡμέρας (5) ὑχτὸ τὸν ὄρϑρον πορευϑεὶς ἠσπασάμην τὸν ἀρχιερέα. 
[28] Εὐτρέπιστο (51) δὲ αὐτῷ οἶχος καϑαρὸς χαὶ τὰ λοιπὰ τὰ 
πρὸς τὴν ἐπίσκεψιν. [24] ᾿Εγὼ δὲ κατὰ προμήϑειαν τῆς ψυχῆς 
εἶχον, ἀγνοοῦντος τοῦ ἀρχιερέως, χάρτην χαὶ μέλαν ἐπί {τῶν ση- 
μειώσασϑαι (5) τῶν λεγομένων ἃ ἂν (58) δεήσῃ. [25] ᾿“ναχρίνον- 
τος δέ με (53) τοῦ ἀρχιερέως πότερον ψυχῇ (05) νεχροῦ τινος ἢ 
ϑεῷ ὁμιλῆσαι βουλοίμην, ἔφην ᾿““σκλητιιῷ (66), εἶναι δὲ τὸ τέλειον 
τῆς χάριτος εἰ μόνῳ μοι πρὸς μόνον ὁμιλεῖν ἐπειτρέιϊψειεν" ὃ μοι 
οὐχ ἡδέως μέν (61) --- τοῦτο γὰρ ἐνέφαινον οἱ τῆς ὄψεως χαρα- 

45. ἀπηγγέλετο Νί8. 
40. Φαιηθ]αα6, δέν 168 ηνμϑέδγ68 ΙΥ͂, 11: μὴ χαϑαρῷ μὲν ὄντι ἐξ ἀφροδι- 

σίων οὐκ ἂν χαλοῦντι ὑπακούσαιεν (οἵ ϑεοί). 
47. Οἵ. Τμαοίοη, Τίαϊοσιιοβ 68 σοι βαηδ8, 8, 2, εἴχοσιν ὅλοις ἔτεσιν ἕται- 

ρήσασα, Ῥᾶθδαρθ αὰθ Οοθοί βίρτια]θ ἄδπϑ 568 Καγίαθ ἰροίίομοβ, Ῥ. 826, 25 
ὁα10., Θῃ ἔαϊδαηῦ ΤΟΙ ΔΓ ΟΡ αὐ οἰαβδίαθ δαγαὶϊν ἀϊξ ὅλα ἔτη. 
48. ηὐχαρίστουν (ἃ ὁ6 4} 56π|016) Μ8. Μαῖβ ου ἐγοῦνθγα θ]1|8 Ὀα8, 28, 

εὐτρέπιστο, οὐ 81, εὐτύχησε. ΑὉὑ τοδῖθ, τίθη 46 Ὁ]ὰ8 Βθι  Ὀ]8Δ 016 416 ε οἷ ἢ 
ἀδη5 1 δογθασο ἀρ Οὐ, Τιβοαν 8, 16 οορίδὑθ Ὧἀθ πούτϑ τηδηπβοῦιὺ (ὁπ ὑΓοῦν Τα 
ἈΠ ἴδ 6-81121186 ἀ ἊΠ6 Ῥᾷρθ δαθοργαρηθ 46 1αἱ οἱ-αργὸβ, θὲ τοραγα 46 1ὰ ἢ. 5531, 
οὐ ἀδη8 1 Δ ηημαῖνο ἀ6 ἰ.448800. ροῖυ" ἴθη6. (168 δξ. σγόοῃ. ὁη) ΤΎαησο, 119 Δηπ66). 

49, περὶ Ὁ] ἐπὶ Νί8. 
ὅ0. Οἷ, Ομανίύοι ἀ᾿ ΑΡμγοάϊβίθ, ΥἹ, 1, 6: Νὺξ ἐχείνη τελευταία πρὸ τῆς 

δίκης ειστήκει. 
δὅ1. Οἵ. οἱ ἀθβϑὰβ ἰἴὰ ποίθ 48. 
ὕ2. μέλαν φαφὸς αγμθμτέηνν Μϑ8. 
ὅ8. ἃ ἂν] ἐὰν Μ' 
ὅ4. με] μου Νβ. 
ὅδ. ποτήριον Ψυχὴν ῬΥΘΙ ΪὸΥΘ τηδῖτ, ΟΟΥ̓ΤΙρ 66. Θἢ πότερον ψυχῆ, ΜΚ. 
ὅ0. Αδβοϊόρίοβ, ου Ἐβοι]αρθ, δία! δοῃβίἀδνδ βὰν 168 δἄθρίβθβ θοτηπηθ ἃγαπί 

τόγόϊό ἃ 1 πυπιδπῖδό 1ὰ ὑπόγαρϑυϊίᾳιμ!θ ἔοπᾶόθ βὰν 1᾽ αβίγοϊορίθ δι]: 88. ΕῚν- 
τηΐϊουβ ΝΜίαύθσπυβ, “48 γοηοηιῖο, Ῥυόΐαοθ ἄὰ Ἰίνγο ΤΥ (ρ. 84): «Οτηηΐα απδθ 
» Αϑβου]αρίαβ Εἰπίοππαβαπο ὑγδαϊ ἀοναπί, αἀὰα6 Ῥοίοβυ ΙΒ Θχρ]οανῦ οὐ ΝΘΘΘΡΒΟ, 
»αῦδθ ΑΡγϑῆδτη, ΟΥΡμθὰΒ οὐ Οὐἰοάθπιυβ οὐϊάογαμπῦ οοέθυϊααθ Οτηη 68. Π 78 
» δΥ 8. Δη 8011 (1186 αγιῥἐβἐτέ689) Ῥουϊθούα... ἴῃ Πΐβ ῬουΒου ρβίτηαβ ΠΠΌΡ 18.» 

ὅ7. ἐπιτρέψειας ὁμοσουχιδείως μὲν (ἃ ὁ6 41} Β6Ιη}}10) Μϑ8. 
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χτῆρες (58) ---, πλὴν ἐπηγγείλατο. [26] Καὶ ἐγχλείσας μὲ εἰς τὸν 
οἶχον χαὶ καϑῖσαι κελεύσας ἄντιχρυς τοῦ ϑρόνου εἰς ὃν ἔμελλεν 
ὁ ϑεὸς χαϑέζεσϑαι, προαγαγὼν διὰ τῶν ἀπορρήτων ὀνομάτων 
τὸν ϑεὸν χαὶ ἐξελϑὼν ἔχλεισε τὴν ϑύραν. [217] Καϑεζομένου δέ 
μου καὶ ἐχλυομένου τοῦ σώματος χαὶ τῆς ψυχῆς διὰ τὸ παράδο- 
ξον τῆς ϑέας -- οὔτε γὰρ τοὺς τῆς ὄψεως χαραχτῆρας οὔτε τὴν 
τοῦ περιχειμένου (59) χόσμου καλλονὴν ἀνθρώπου λόγος διασαφῆ- 
σαι. δύναιτ᾽ ἂν (60) --- (ἀνγατείνας (6) οὖν τὴν δεξιὰν ἤρξατο 
λέγειν ὃ μαχάριος" [28] «Παρὰ ϑεῷ τῷ ἔχοντι ϑέσσαλε (85) 
προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ γνωσϑέντων (68) τῶν σῶν ἐπιτευγ- 
μάτων ὡς ϑεὸν ἄνϑρωποί σε ϑρησχεύουσιν (84). [290] ᾿Επερώτα 
οὖν περὶ ὧν ϑέλεις, ἀσμένως ἐμοῦ πάντα παρέξοντος.» [807 
᾿Εγὼ δὲ μόλις μὲν --- κατεττετελήγμην {γὰρ καὶ πεπληρώμην (55) 
τὸν νοῦν εἰς τὴν τοῦ ϑεοῦ βλέπων (6) μορφήν --, ὅμως οὖν 
[Ὁ]. 77] ἐπυνθανόμην δι’ ἣν αἰτίαν ἐπὶ (67 ταῖς τοῦ Νεχεψὼ 
δυνάμεσιν ἠστόχησα. [81] Πρὸς ὃ ὃ ϑεὸς εἶπεν᾽ «Ὁ βασιλεὺς 
Νεχειψὼ, ἀνὴρ φρενηρέστατος χαὶ πάσαις κεκοσμημένος ἀρεταῖς, 
“παρὰ μὲν ϑείας φωνῆς οὐδὲν ὧν σὺ μαϑεῖν ἐπιζητεῖς εὐτύχησε" 
φύσει δὲ χρησάμενος ἀγαϑῇ, συμπαϑείας λίϑων καὶ βοτανῶν 
ἐπενόησε᾽ τοὺς δὲ χαιροὺς καὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς δεῖ τὰς βο- 
τάνας λαμβάνειν οὐκ ἔγνω. [82] Ὥρια γὰρ πάντα τῇ τῶν ἄστρων 
ἀπορροίᾳ αὔξεται (08) καὶ μειοῦται (69) τό τε ϑεῖον ἐχεῖνο πινεῦ- 
μα λεπτομερέστατον ὑπάρχον διὰ πάσης οὐσίας διαρχεῖ (10), καὶ 
μάλιστα κατ᾽ ἐχείνους τοὺς τόπους κχαϑ' οὖς αἱ τῶν ἄστρων 

ὕ8, Οἵ, Ἡόγοἀοίο, 1, 116: ὁ... χαραχτὴρ τοῦ προσώπου. 
ὅ9. παραχειμένου Νί8. 
600. Φαμηθ]ίααθ, 8) 168 ηιμψδέδγο8, 11, 4: οὐχοῦν ἐν μὲν ταῖς τῶν ϑεῶν αὐ- 

τοψίαις ἐναργέστερα καὶ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας δρᾶται τὰ ϑεάματα, ἀκριβῶς τε 
διαλάμπει χαὶ διηρϑρωμένα λαμπρῶς ἐχφαίνεται... Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς 
εἰρημένοις τὸ μὲν τῶν ϑεῶν πῦρ ἄτομον ἄφϑεγχτον ἐκλάμιπει καὶ πληροῖ τὰ 
ὅλα βάϑη τοῦ χόσμου πυρίως, ἀλλ᾽ οὐ περικοσμίως. 

ον 6]. δύναιτο ἀνατείνας Νί8. 
62. Π Υ ἃ Ἰὰ ᾳυρίαπθ αἰδόγδύϊοῃ ουανθ, ργο δ Ὀ]θηθηῦ ἀπὸ ἸδΟΆΠΘ. 
68. γνωθέντων Ν5. ὃ 
64, Ῥραϊ-δέτ6 ϑρησχεύσουσιν. 
θὅ. Υἱ 4-0-1}1 Π|ιοὰ ἀ᾽ ὁογίτ ἐπεπληρώμην ὃ 
66. βλέπειν ΝΜ. 
67. Οὗ, 7, ἐν πάσαις τῶν παϑῶν ϑεραπείαις ἠστόχησα. --- ἐπὶ ρατγαῖξ 

ἀουΐουχ. 
608. αὔξηται (ἃ ὁ6 4} Β61η}16) Νί8. ον. οἱ-ἄθϑβϑιβ 16 ποίθ 48. 
69. ϑαυτηδίβθ, 126 αρρῖβ οἰδηιασέογ οἶδ, Ὁ. 797 : «ΒΔὨΪΟΥΟΒ ΠΟΠΠᾺ]Π οχ βθούδ 

» ΟΥ̓ ΔΘΟΟΡ ΌΤΙ ΔΒ ΓΟ]ΟρΊοδ, υἱνἐπίθιη 1Π|ᾶτὴ ἀβίγογατη ἀαδτη ἴῃ ἔα 8 ρ ΠΤ ΘΓ ΌΤΩ 
» ἔδοϊθη 8 ροπαπῦ ἀπόρροιαν 6886 ἐταάίογαπέ.» Οἵ. ϑαχέιβ Βπτηρίνίοαβ, Υ͂ 
(οομΐγθ 165 δβύγο! ορ!658), 4, Ρ. 729, Βοκίον: συμπαϑεῖν τὰ ἐπίγεια τοῖς οὐρα- 
γίοις καὶ χατὰ τὰς ἐκείνων ἀπορροίας ἑκάστοτε ταῦτα νεοχμοῦσϑαι. 

70. διαρρεῖ : 
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ἀπόρροιαι γίνονται [τῆἧς] ἐπὶ τῆς κοσμιχῆς καταβολῆς. [88] Ἐξ 
ἑνὸς δέ του (11) πρὸς πίστιν τῶν λοιτεῶν τταραστήσω. [84] Βο- 
τάνῃ γὰρ ἔστιν, ἡ λεγομένη κώνειον" αὕτη δὲ ἐκ τῆς τοῦ ΄“ρεος 
ἀπορροίας δοχεῖ γεγενῆσϑαι (13)" ἔτυχε δὲ ἐπεὶ τῆς κοσμικῆς κατα- 
βολῆς ἐν Σκορπίῳ βάλλων τὰς ἀχεῖνας (8). Σχορπιανὸν δὲ (73) καὶ 
ἐκεῖνο τὸ τῆς Ἰταλίας κλίμα (75). [85] «Αὕτη οὖν ἡ βοτάνη (16) 
σιλέον τῆς ϑείας ἀπορροίας ἑἕλκύσασα (77), εἴτε ὑπὸ (78) τετρα- 
πόδου ἢ ἀνθρώπου βρωϑῇ, παραχρῆμα ϑανατοῖ᾽ τινὲς δὲ καὶ 
χατ᾽ ἄγνοιαν τῆς βοτάνης ἐν ταῖς ἐρημίαις καταχλιϑέντες πιαρ᾽ 

αὐτὴν καὶ κοιμηϑέντες ἐν τῷ συνέλκειν (19) ἐν ταῖς ἀναπνοαῖς 
αὐτῆς (80) τὴν ἐνέργειαν ἐτελεύτησζαν». [86] ᾿“νόμοιος δὲ ἡ 

71. δὲ τοῦ Μβ. -- πρὸς οδ{-11 ἃ τοίσαπομοῦ ὃ οὐ ἔδαἑ-1] δέ τού {τι) πρὸς ὃ 
72. ᾿άρεως πάντα τὰ δριμέα καὶ στυφώδη τῶν βοτανῶν, Ῥ. 120, 1. 21 ἀ65 

«ἀποοάοία αδἰγοϊοσίοα ἃ ΑΥὙμαν Τα (ρα ]1ό5 ἃ, 1ὰ βαϊΐθ ἀθ Μαχίπιθ, περὶ 
χαταρχῶν, ἄδη5 ἰὰ Βιδιιοίοοα “Τοιδηογίαηα, 1817). 

78. ΕἸντηϊοαβ Μαύθρηαβ, ααἱ ΠΟῸΒ ἃ. ΟΟηδουνό 16 ὑμβὸτηθ ἅὰ τηοπᾶθ, Ὀδεϊ 
Ρᾶν Ῥοίοβυυβ οὖ ΝΘΟθρϑο α᾽ δργὸβ 165 τόν] αὐ οηβ ἔαϊύθβ ἃ Αϑβϑοϊδρίοβ οὺ Ἀπαθὶ8 
ῬᾶΡ ἴὰ «Ῥυϊδδαηΐθ αἰνιηϊ6 ἀ6 Ηθνυιηὸβ.», νυἱϑηῦ ΘΟΥΡΟΌΟΤΘΙ 1οἱ 1᾿ἀββου θη 46 
πούγϑ δαΐθαν, οὖ ρΊδοθ, δὰ τηοϊηθηῦ 46 18 πδίβϑδαμοθ ἀὰ τηοπμᾶθ, Ατὸβ δὰ οθηΐτθ 
ἀὰ 5βίριιθ ἀὰ βοονρίοῃ. 1,86 βϑουῬίοῃ θϑὺ, ῬΟῸΣ 168 Ομ Ο]Ορῖιθ8, 16 « ἀοτηῖο1}6» 
(ϑαυτηδῖβθ, 126 ανγιῖβ οἰληιαοέογιοῖβ. Ὁ. ὅ88) οα 1 ἊΠ 465 ἀθὰχ ἀοιηῖοῖ]68 46 οϑὐξθ 
ῬΙαπὸΐθ: ΨΟΥ. Ριο]ότηδο, οἰναθίδῖοδ, Ρ. 88 (610. 49 ,Βᾶϊο, 1658, ἴη-85): 
ἐφεξῆς δὲ τῷ τοῦ Ἄρεως, ξηραντιχῷ μᾶλλον ὄντι τὴν φύσιν χαὶ ὑπὸ τὴν τοῦ 
“ιὸς ἔχοντι τὴν σφαῖραν, τὰ ἐχόμενα πάλιν. ἐχείνων ἐδόϑη δωδεχατημόρια 
τὴν ὁμοίαν ἔχοντα φύσιν, ὅ τε Σκορπίος χαὶ ὁ Κριὸς, ἀχολούϑως τῇ φϑαρτιχῇ 
χαὶ χαυστιχῇ χαὶ ξηραντιχῇ ποιότητι τὴν τετράγωνον πρὸς τὰ φῶτα ποιοῦντα 

διάστασιν. --- δ. βάλλων τὰς ἀχτῖνας, νΟΥ. οἱ-ἀθϑδοιβ ἴὰ. ποθ 82, ̓  τοϊαὐϊνθ 
ἃ Ῥαχτινοβολία. 

74. δὲ] γὰρ Μ8. 
Τῦ. Ῥδη5 16 ππούοθδὰ ἱπύϊθα]6 ,.4ὲ “χῶραι συνοικειούμεναι τοῖς ιβ΄ ζῳδίοις, 

46 νἱθηὺ 46 Ῥα] 16 Ῥουν ἰὰ Ῥγθιηϊὸγο ἴοἱθ (ἀ᾽ ἀργὸβ 16 7, αὐγοηδίαγιι8 ἈΧΎΤΙΗ 
84) Ατίμυν Τα ίοι, ἃ 1ὰ βαϊθ 46 Μίαχίτηθ (νου. 1ὰ ποίβ 72), οῃ νοϊΐ δὴ οἴδοι 
αὰθ Ρϑὰ] ἀ᾿ ΑἸοχαπᾶγίθ οὖ, δὴ ρόπόραὶ, ἰοιϑ 165 δαύθαυϑ ϑυγοϊορίασθβ, ἃ ἰδ 
ἐόβουγθ ἀθ Ρίοϊέτηόθ δὲ ἂθ Βογοὐμόρθ, αὐὐγϊθααίθηὐ 1104116 δὰ ϑοογρίομ. [μἃ 
Οτὸξθ, δὰ οσοπίγαϊσο, ἀοπύ 11 βοῦῶ απθϑύϊοη ἄδηβ 16 ὑθχύθ αἀπθίαθιθϑ ΠΡ 65 
ῬΙὰ5 88, ὀὐαϊξ, 56] 165 τηδιηθθ δαῦθαγβ οὖ δα581 βοίομι θοσούμόθ, θη τοϊδύϊοη 
αΥ60 16 δεαριἑαίτο. 1,104]16, Ῥοὰν Θογοίμόθ, ὀίαπὺ ἀόνοϊαθ ἃ 16 Βαϊδποθ, 
ἰδηα 18 αὰθ Ῥιοϊότηδο, ααϊ ἰαϊῦ ἀδοϊἀδηηοπύὺ Ὀθαπᾶθ ἃ ραγύ, ἄοππθ 1 18116 δὰ 
Τΐοπ οὐ 1ὰ Ογὸΐθ ἃ 1ὰ ὙΊθυρθ (νου. ΖΤόῤγαδίδῖοβ, Ὁ. 18), οπι νοὶ αὰ6, ἄδη8β 
ἰοῦ 168 βυβύδιηθβ, ἰὰα οἱρτπιιδ ἀθ Ογὸϊθ οὖ 96116 ΦΊ αἰ, Ἠόρθ5, 81 ὩΟὰΒ ῬΟΌΨΟΙΒ 
16 αἴγθ, βοὺϑ 468 αϑίγοβ αἰ υθηΐβ, ἀθναϊθηῦ, ἀϑυγοϊοριααθιηθηῦ ραυ]αηῦ, Ἰουν 
46 Ῥγοργιόόβ ποι ἰἀθηξία 8. 

70. 11] τηϑηαὰθ ἰοὶ ἂπ ὑθυτηθ ῬΟῸ ΘΧΡΥΪΠΘΙ 1166 βαϊγαπίθ: «6 οἰριιδ 
(α ἸύΑ116)». Ἰθδὴβ 1ὰ. ῬΏΓαΒ6 Ργθοδάθηΐθ, δὰ οοηὐγαῖσθ, 1685 τηοΐβ χαὶ ἐχεῖγψο 
ΒΘ] ]θηὺ Ῥαγαβίίθβ. 11] ποὺϑ Ραγαῖὺ αὰθ ὑοαῦ ἰγαϊῦ ταΐθαχ, β' οἡ ᾿ἰβϑαϊ: 
«Σκχορπιαγὸν δὲ [χαὶ ἐκεῖνο] τὸ τὴς ᾿Ιταλίας κλέμα. Αὕτη: οὖν {κατ᾽ ἐχεῖνο) 
ἡ βοτάνη κτλ.: οἵ. οἱ -ἄθββαβ, 82, χατ᾽ ἐχείγους τοὺς τόπους καϑ' οὃς χτλ. 

77: ἐκλύσασα Μ5.: λύσασα Τουγΐου. 
78. ἀπὸ ΝΜ. 
79. συνοχλεῖν Νί8.: συνέλχειν ΤΟΌΓ ΘΓ. 
80. αὐτῆς] αὐτῶν Μϑ8. 
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, 3 
(8) Κρήτη [{0]. 77 γ9] τὴν ἀκτινοβολίαν (83) " τὴν αὐτὴν οὖν βοτάνην 

͵ . - - 
εἰς Κρήτην, τὸ κώνειον (88), ἐσθίουσιν ἀνϑρώποις οὖσαν τῶν 
σιάντων λαχάνων ἡδίονα (83). [87] Τοσοῦτον αἱ τῶν ϑεῶν ἀπόρ- 

81. ἐτελεύτησαν. “Ομοίως καὶ ἡ Μ58. 1, οογγοούϊοι {᾿ Δ»δόμοιος οδὺ 7818 66 
ῬΔΡ 165 δχρ]οδίϊοηβ ἀοηπηόθβ οἱ-ἄθβββ, ἀὰχ ποίθβ 78, τὸ οὐ 76. 

82. ΠῚ ΞΘ 016 αα} π6 βοὶξ ρᾷὰ8 Ὀθβϑοὶπ α᾽δίσθ ἀπῇ ὈΊθη ἢ Δϑέγοορτιο ῬΟΌΣ 
γΟΙ Οἷαῖν ἄδη8 086 Ῥαβϑαᾶρθ. Νόδῃμηοίῃβ, γοΐϊοὶ ἐουουτβ 66 αῸΠ ἃ Ρὰ Το- 
Θα 61} ἀθ ἰοχίθβ δῦ ἅθ υθηβθίρῃθηηθηΐβ αἴγθῦβ 5Ὸ} 1᾿ἀχτινοβολία, ἃ Ἰ᾿ παρ 
46 οδὰχ ααἱ βογοπὲ ουτίθαχ ἀθ βαυοῖν" 16 5615 416 66 τηοῦ ρυἱῦ ΟΠ62 οογἑδίηβ 
δαΐθανβ ἀβυγΟ]ορίατθ8 ἀθ Ῥ᾽δηξαυϊίό. ϑαυτηδῖβθ, 726 απτῖβ οἰϊηιαοσέογὶοὶβ, ττό- 
ἴαοθ, ἃ 16 Ῥγϑιηϊὸσθ ρᾶσθ ἀὰ οδμίθν ἔ: «Ηδδ (1] β᾽δρὶὺ 468 ρ]δῃηὸὐββ) Θὰπὶ 
»ΤΘίΤΟ ϑαπὺ γαΐίοβ 7αοίμηξ οὐ 118 ἔουϊαπῦ 80 δὰ ραῦΐθ οσουσυθηΐθβ 58061188, 
»αὖ 51 ααἷ͵ἱβ ΤοΙΓῸ τη θυϊαγοί, ααἱ ΘΧΔανΘΥΒΌΤη σϑηϊγοηῦ ΟΟΙΏΔΠ 6]08 ΠΟῊ 
» Τδοίθιη ορυίατη Βαθογροπί. Οὕτη γϑρὸ ἀϊγθοίο ουγϑα ταθδηῦ, απο οὐ ὀρϑο- 
»ποδεῖν ταθοὶ αἰσαμύ, ὑππὶ ἕδοίθιη ργδθξθυ πη 1. 6. ὄψιν γ8] φάσιν γ6] 
» πρόσωπον γο] σχηματισμόν 6Θἃ Ῥαγΐδ ῬΥΌΡΓΙΘ ἴδοθρθ ἀϊοαμῦαν Οατῃ 5{6}}18 
»οοῦΐο ἱπέθυνα! !ο αἰδίαηο θα οὖ βϑουσπαθπΊ ΟΥ̓ ΠΘ ΠῚ ΒΙΊΡΉΟΓ ΕΠ ὈΙΌΡΤΘ- 
» ἀἸἰθη 5 θὲο.» ; οἷ, ἃ 1ὰ ρΡαρα 400: «αἱ οὐ ΠῚ 5. ΒΟ] α 5 οαγτῖῦ, οΟτὴδ 6708 
» ΤοίΓΟ Ἰδοίαΐαχ, οὐ παάατη ἔδοίοτη ἴα δηξουίοτα φῬγδϑίογε. Ἷἄθυῃ ἴῃ 506}}18 αϑὰ 
»ὙΘΗΪΡ6 ἃϑβουπηύ. ΟἿΠῚ ΟαΥΒ.Π) ῬΟΥΑρ δ, ΘΟΤΩΘΠῚ ΒΌΔΤΩ ΓΟΙῸ Θἂ8 ΥἹΌΤΆΙΘ 

-υγοϊαηΐ, αὐοᾶ ο5ὲ ἀχειγοβολεῖν, ὃ οβ οβέθπθνγθ ἐδπῃύατη αραηΐθ οὐ 18, 1. 6. 
»Υδᾶ]5 παάστη. Εἰρροὸ ἀπστη ἔδρα δηΐθ 8586 506116, ργδθοθάθηΐοθμῃ γαὐὺὲβ 
» ξουαπί, βθαπθηΐθηῃ αϑρθοέι αἰβοϊαπί.» Ρίο]ότηδο, Τέϊγ αὐτθῖο8, ΠῚ, ν., 180, 
δᾶϊε. οἷξόο : τῶν ἀἁ ἔσεων δύο τρόπους ᾿“παραληπτέον, τόν τε εἷς τὰ ᾿ἑπόμενα 
τῶν ζῳδίων μόγον ὑπὸ τὴν χαλουμέγην ἀκτινοβολίαν, ὅταν ἐν τοῖς ἀπηλιω- 
τιχοῖς, τουτέστι τοῖς ἀπὸ τοῦ μεσουρανήματος ἐπὶ τὸν ὡροσχόπον τόποις ὃ 

ἀφέτης ἢ" χαὶ τοῦτον οὐ μόνον εἷς τὰ ἑπόμενα, ἀλλὰ χαὶ εὶς τὰ προηγούμενα, 
κατὰ τὴν λεγομένην ὠριμκαίαν, ὅταν ἐν τοῖς ἀποχεχλιχόσι τοῦ μεσουρανήματος 
τόποις ὁ ἀφέτης ἡ. Οοτηταθηίαῖνθ 8} 66 ῬΒΒΔΡῸ, οχίγαῖϊῦ ἄθ 1 Ἐξηγητὴς ἀνώ- 
γυμος (οα Ῥβθδο-ῬΡοο 5) ἀὀ)ὰ οἷϊό οἰ-ἀθββαβ, ἃ ἴὰ ποίθ 29 : Πληρώσας τὴν 
ἄφεσιν τὴν εἰς τὰ ἡγούμενα, ἣν χαὶ ὧρι μαίαν (ὠὡριαίαν 641.) ἐχάλεσε, γῦν 
ἐπὶ τὴν εἰς τὰ ἑπόμενα μεταβέβηκεν, ἣ χαὶ ἀχτινοβολέα τῶν συναντώντων 
λέγεται ἀστέρων τὰς ἀχεῖνας τῷ ἀφέτη ἐπιφερόντων χατὰ ἑξάγωνον χαὶ τρί- 
γωνον χαὶ τετράγωνον χτλ. (Ρ. 118). ῬΟΥΡΉΥΤΘ, Εϊσαγωγὴ εἷς τὴν ἄποτελεσ- 
ματιχὴν τοῦ Πτολεμαίου (οανταρ6 ῬΌΡ]16 ἀδηβ 1᾽ 641. 46 Βᾶ]6, 1659, 11-80]., 
ἃ 1 βαϊ6 ἀὰ Οομηπηθηΐαῖτθ “Ῥυδοδάθιηπηθηῦ οἰ 6), Ῥ. 189, περὶ ἀκτιγοβολίας: 
᾿Αχτινοβολεῖ δὲ ἀστὴρ ὁ ἑπόμεγος τὸν ἡγούμενον κατὰ σχῆμα, οἷον ὁ ἐν 
Κριῷ τὸν ἐν “ὶγοχέρωτι χαὶ Τοξότῃ" ὁ δὲ ἡγούμενος τὸν ἑπόμενον ἐφορᾷ 

μὲν. καὶ καϑυπερτερεῖ φερόμενος ἐπ᾽ αὐτὸν, οὐκ ἀχτινοβολεὶ δέ. Πάσης γὰρ 
τ αὐγῆς ἡ μὲν ὄψις εἷς τὸ ἔμπροσϑεν φέρεται, ἡ δ᾽ ἀχτὶς εἷς τοὐπίσω (ἰαχίθ 

αἴηβὶ γόίϑ]! ῬΔΓ Βαπτηδῖβθ, Ὧδ απηΐβ οἰδημαοίογροὶδ, Ῥ. 399, οῃ 86 ἰοπᾶδῃΐ 
ΒΌ1 ὍΠ ῬαΒΒΑΡΘ ΒΒΔΙΟσαΘ. α Ἠδρμεββίϊοη) .. - Ταῦτα μὲν οὖν οὕτως, Θράσυλλος 
δὲ τὴν ἀκτιγοβολίαν ἀναίρεσιν λέγει" ἀναιρεῖν δὲ τοὺς τοῖς τετραγώνοις σχή- 
μασιν ἐπιπαρόντας ἢ "Τοῖς διαμέτροις ἐν τῷ διαστήματι τῆς αἱροσχοπούσης 
μοίρας, τῆς τῶν τριγώνων “μαρτυρίας μὴ λαμβανομένης εἷς ἀναίρεσιν " τὸ δὲ 
πόϑεν ἐπιφέρουσι τὴν ἀχτῖνα οὐ διοίσει, φησὶ, πότερον ἐκ δεξιῶν ἢ εὐω- 
γύμων κτλ. 

88. χώνιον, ἰοὶ δὲ Ρ] 8 μαυΐ, 84, Μ8. --- ΤΟυΣΠΙΘΡ Βαρρυῖτηθ εἰς Κρήτην, 
τὸ κώγιον. 

84. ἡδίογα)] ἰδίαν Μ8. Οἵ. ρῬ]ὰβ Βααΐ, 8, πάντων τῶν ἐχεῖ βελτίων γενόμενγος. 
- [οἱ ποίγ δαΐθαν ΠΘ 56.018 Ὀ]ὰ5 δίτο ἄπ ἰουΐ αἀ᾽ Δοοογᾷ ἀνθὸ 168 δυΐγοβ 
ὑξτηοί σ᾽ ΠΔΡΘ8 αυΐ ΠΟῸΒ βοπῦ Ῥδγνθμιβ 46 Ῥαπῥϊαυϊιό, Πὶοβοοσῦαθ, ἃ ἴὰ ἥπ 
ἀὰ οπαριγο αὰ Ἢ σοηβδοῦθ ἃ 14 οἷσι ΑΥ̓͂, 79), 5 ̓ ΕΧΡΡΙΠΊΘ, ΡᾺΡ ΘΧΘΠΉΡΪΘ, 6ῃ 
665 ἰθυτηθθ: πρεργέστατον δέ ἔστι τὸ Κρητιχὸν χαὶ Μεγαριχὸν χαὶ τὸ 
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ροιαι (85) παρὰ τοὺς τύπους χαὶ καιροὺς δύνανται. [88] Πρόδη- 
"λον {δὴ ὅτι πάντων τῶν ἀστέρων βασιλεύς ἐστιν ὁ Ἥλιος. [39] 
Οὗτος δὲ ἐν Κριῷ γενόμενος ὑψοῦται (56), χαί τινα μεγίστην δύ- 
γαμιν ἐν τούτῳ λαμβάνει τῷ ζῳδίῳ " αἱ οὖν βοτάναι τότε δυναμι- 
χώταται, οὐ μόνον διὰ τὸν “Ἤλιον, ἀλλὰ χαὶ διότι τὸ ζῴδιον σπτᾶσι 
τοῖς τὰ τιάϑη ἐχττοιοῦσι ϑεοῖς ἐπίχοινον.. .. .. (87). 

᾿Αττιχὸν κτλ. Μαῖβ 11 Υ ἃ βθα]ουηθηῦ ἀπ τηδ]θηΐθηᾶμι, --- ααἱ ἔαϊδ τηϑ]ῃθα- 
Τϑαβοιηθηὺ αα᾽ Αϑβοϊόρίοβ, ἐοαὺ ἄϊθα αα᾽1Ϊ οϑῦ, πθ Ῥγοῦνθ ρ88 88 {πὸβο. ---- Οὴ 
56 Τοηαγα οοτηρίθ αἰβόμηθηὐ ἃ 1ὰ Ἰθοίυσ ἀὰ ρᾶββαρθ βαϊναηῦ 46 Ρ]πΘ 
(Ηἰδίοἶγο παϊιγοῖϊ6, ΚΧΥ͂, 18 (95) [181]: « ΟἸοαΐα αἀαοαὰθ γθηθηαχη οϑῦ, Ῥα] θα 
» Αὐπθῃϊθηβίαση Ῥοθηᾶ ἰην βἃ, δα τηυ]ύα ἰδτηθη ἀ8ὰ8 ΠῸπ οτηϊ θη]. ϑθτη θη 
» βαροῦ ποχίαμι, δαιϊδ αὐέθηὶ οὐ υἱγι δ ὀδέι ὦ ψαϑν;"" δὲ ὑπ ραϊϊρηΐδ.. 
» ΘΙ οὐ [01118 το ρουαύουα ν]8, 510 οὖ προαῦ. γ᾽β τιαχῖτπα παίδο 
» ϑαβίδ. Ῥυ πουαμη, τὴοχ [μϑοοηῃΐοαθ, Ογεοίίοσας οἷο.» 

85. ἀπορροαὶ Μϑ8. 
86. γαϊοαίίη Ναροᾶ, Δαν" αὐΐο οἰοηιοπέογιηη, αδἰγοϊοσίαο, Οοϊορπο, 1600, 

ἴη-49, ΘΙ ογθαίϊα, 18, ρᾶρο 88: «ὙὝψωμα, Εἰχα!αῦϊο 5οὰ ΑἸοαο Ρἰαποίδό 
»δρυᾶ ἀϑύγ ΟἹ] ΟΡῸΒ. πῸ 1 6]ΠρῚ αν 46. δι0π| ἸΟΟΔ]1 5θὰ ἀϊδίαηὐα ἃ ἔθυσα, σοὶ 
»8Ὸ 8110 Ῥυποῖο, αὐ8}1} ἱτηδρτηδίίοηθ ἀθοθρίιβ οϑῦ ῬΠΠηΐα5, (δέ. Ναῖ., Τ|, 
» 16), βθα ἀθ ραγίβ βἰρῃϊουῖ, ααδηὴ, οατη βύθ]] 6 δἀθρίαο ἔπορηδ, τηαχὶ τη Τὴ 
» ται δ] θτὴ ἴῃ ΘΘΥ6 αιθ ΓΘ] αἰθ ΤΟ 5. 1 ΘΥἸΟΤθὰ8. οβέθη πα, Ὑ δ] αδϊ 
» 801] σὕτη ῬυΪτηατὰ ραγίθη ΧΙΧ ΑὐἹϑῦϊβ Ἰπρυθβϑιβ ἔπουϊῦ, βὐδοϊτη γ 6} τηδηϊ- 
» ἔδδῦαση 018 οδύθῃαϊῦ... ποθ 85. ἀϑγο] ορῸβ Ριο]θηδθιη, ααἱὶ ἴῃ ἰού β 
» ΒΙρ:Ϊ8Β Ῥ]δηθίαβ θχδ]ύαυ! ἀοοοῦ,, βθαπὶ νἱάθο, οοποθᾶθηξθθ ἔδηηθη τηδχῖπ6 
» ΧΙ ΑΡῚ 605 ἴῃ ρυθθυ8 αἰᾶὯ ΠΟ ἃ δαΐογθ ἀθβου θα παν Ροβίίοβ. » -- 
Ριο]ότηόο, Τόϊναὐίδιο8, Ὁ. 41: Τὰ δὲ χαλούμεγα τῶν πλαγωμένων. ὑψώματα 
λόγον ἔχει τοιόνδε. ᾿πειϑὴ γὰρ ὃ Ἥλιος ἐν μὲν τῷ Κριῷ γενόμενος τὴν εἷς 
τὸ ὑψηλὸν χαὶ βόρειον ἡμιχύχλιον μετάβασιν ποιεῖται, ἐν δὲ ταῖς Χηλαῖς τὴν 
εἷς τὸ ταπεινὸν χαὶ νότιον, οἰκείως τὸν μὲν Κριὸν οὡἧς ὕψωμα ἀνατεϑείχασιν 
αὐτῷ, χαϑ᾽ ὃν ἄρχεται καὶ τὸ τῆς ἡμέρας μέγεϑος καὶ τὸ τῆς φύσεως αὐτοῦ 
ϑερμαγντιχὸν αὔξεσϑαι, τὰς δὲ Χηλὰς ὡς ταπείνωμα διὰ τὰ ἐναντία. 

87. ον. ΗἹπἐγοδαοίίοπ οἷ- “ἄθδϑαβ, Ρ. 106. --- γοϊοὶ 168 ἀθυπθυ8 τηοίβ 46 
ἴὰ 1μϑὑίγ6 ἀδη8 16 πηδη βου, ἀ᾽ ἀρτγὸβ [πἸᾶτύο, ..1.: εἰ δὲ ὡμοὺς ϑέλεις χυλοὺς 
ἔχζεσον μετὰ δὲ ταῦτα φχεύαζε χαϑ' ἑχάστην δύναμιν: -- 

ἃ Ρἰδοθ ααοη νἱθηῦ (θ Πἰγτ6 ἃ ὀϊό 1 ο"ὴ]ϑθὺ αἴ Ὅη αγέϊοϊθ 46 Μ. Βαδοὶῇ 
Ῥγίησ, ρα] ἄδηβ 165 ΦδηγροΠ6.᾽ ἐὰν ΟἸ 55 150}8} 6 ΡΒΙ]οΤορίο, ν 
117. Βα. (1878), Ῥαροὸβ 245 οὐ 240, οὐ αὐ ἰγοῦνογα οἱ -αργὸβ: Η. 6. 
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ΗΠΑΒΝΡΟΚΒΑΤΊΟΝΞΕ. 

Ιῃ ἄθιῃῃ ποιιθϑδίθη μοί ἀθὺ ἄθνπθ ἀρ ρῃ]Π]ΟΙοσῖα (θ4. Π| 1878 
5. 60 4) παὲ ΟΠμαυ]οβ αταπχ, οἴποὺ ἀον {ΟΠ Πρϑίθη ππα οἰ[τ]δ- 
βίο πηίρυ ἄθη {προ γ {Πα η β βοῃ θη. ΡΒ ]Π]Ο]ΟΡΘη, οἴποη ὈΪΒΊΘΥ 
πη καηπίοη Ὀτϊοῖ οἰπθβ σϑυγίββοη ΗδιροκΚταίοη νου ΘΗ ΠΟΙ ΐ, 

ἄδῃ δ᾽ ἴῃ οἰποῦ ᾿5. ἄθν Μδάγιάθυ ὈΪΒΠΟΙΠοΙς (Ν᾽ 110) οπίαθοκί 
αί. τπϑποΐο ἔθ] ον ἀθὺ ἃ θου Π θἔθσππρ παὲ ἀθὺ Πρ. ΟἹ ΟΠ ΙΟἢ σγου- 
Ὀοδϑουξ, τηᾶπομθ δὲ ΟΥ ΔΌΘΥ Δ. 0 ἢ} βέθ θη Ιά5560, τπϑ πο 6. [4 50} 

πὰ ΠΘΙΠΘη. φοϑποιί. 
8 4 "υἱοίοε αἴθ "8. χαὲ πλεύσας περὶ τὴν περισπούδαστον 

᾿“λεξάνδρειαν μετὰ συχνοῦ ἀργυρίου, τοῖς ἐντελεστάτοις τῶν φι- 
λολόγων παρώδευον, καὶ φιλοπτονίας ἕνεχα χαὶ συνέσεως ὑπὸ στᾶν- 
των ἐπαινούμενος. 5ἰαίξ περί ἰδὲ σϑᾶθυ παρά τηῖξ [τἰᾶτίθ ποοὴ 

ο 

εἰς τηῖξ αὐδιχ, βοηάθυη σερός χπ ἰθθθη. δ8 σρ Κοππηίθ Ἰθίοα 
σερί σοτάθη. τοῖς ἐντελεστάτοις παί Οταῖχ ἴῃ τοὺς ἐγτελεστά- 

τοὺς φοηδονέ, 06. σπαρώδευον “ἴοι ρίθηρ, γουθοὶ ραβδὶ ΠΟΥ 
ϑ8η2 ππα ΟᾺΥ πἰοιί. ἄθὺ ἀαἰίν ἰδὲ τἱομεο, ππα ἀθν ἔθ] ον ϑίθοϊκί 
ἴῃ παρώδευον. ἰοἷ οΥνγαγίο οἴπθη θΘρ  ννὶθ πτροσωμίλουν. στε- 

Ἔ σιδνῶ Κοιητηΐ ἴῃ ἄθιῃ ΠΪΘΥ πυλυκον νιον Β'ηη6, 850 ΥἱΘ] ἰΘ ἢ 5686, 

ἴῃς γοῦ, βοηϑὲ Κῦππηίξθ τηᾶη τοὺς ἐντελεστάτους... περιώδευον 

Ι656Π. 
8 8 ϑανάτου δὲ βραχυτέραν ὑπολαβὼν εἶναι τὴν πλάνην, ὑπὸ 

τῆς λύπης ἐδαπανώμην" χαὶ τιροττετέστερον τῇ γραφῇ πεπιστευ- 
χεὺς ἔγραψα περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν, καὶ τοῖς γονεῦσιν ὡς ἤδη 
πειράσας χαὶ ὑποστρέφειν ἐπηγγελλόμην. ἀδ8. 5]. βραχυτέραν 
διθὲ οἴποη {το ΠΊΘΘ πα βίπη (ὑ ἄα ἴθ ΔηρΘπομηηθη Πα ἄδθ. ἀἢ8 
ἘΠῚ ΠΘΥΒΌ νυ θη ἄο5. ἰο65. ΘΙ ΠΡΘΥ βοὶ, αἰ). 4882 ἄοὺ (οα ποι 
80 Ἰοίοις ἀϊθ πηθηβοθθπ ογθ 6} ππᾶ ἰδὲ πίον τὴὶξ ΤΟ που ππᾷ 
Οαταιχ ἴῃ τραχυτέραν τὰ πάθη, (45 φογδάθχι [Ἀ]50}} ἰδέ. γϑυ- 
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θοββου ΡΒ ὈΘα γρ ἰδὲ ἀθον ἀὰ5 σου αὐτῶν, 445. τηδὴ ἀοοἢ πη- 
τηὔρ! 16} αὐ ἀα5. ἴπὶ γοτίροη βαΐζθ (ἐν πτάσαις τῶν παϑῶν ϑερα- 
γείαις ἠστόχησα) ϑιθῃθπᾶθο παϑῶν Ὀθδιθηθη Καηπ. ἰθῖ γουτηπίο 
ἀχῶν ππᾶ πίοῖια αϊθθ. ἀπο ἄθι νουμιπίιηρ φυτῶν, Αἀἰθ6 τὶν ΑἸΜιᾶ- 
τΐοι ἐγθαπΠ 1 οδὲ τα 611}, νου, ἄἀὰ ἴῃ ἄθῃ ἄχη 8ποὸι αἰ λέϑοι 
οἰμθορυ ἴθ βἰπᾶ, γοὰ ἄθμοθῃ ἴῃ ὃ 6 ποῦθη ἄθῃ βοτάναι Αἷθ τοᾶθ 
ἰδέ. ἱπὶ [ο]ροηᾶθῃ τὰ82 ἀδπη Μ00Ὸὺ7] χαϑυπτιοστρέφειν [γ᾿ καὶ 
ὑποστρέφειν φ6 686 νγϑιάθῃ. 

8 14 χαὶ τῶν μὲν σιλειύνων ἐτιαγγελίας ὁμοίας τῇ προττε- 
τείᾳ μου φερόντων χατέγνων " ἑνὸς δέ τινος διὰ τὸ σοβεύον (Ὁ) 
τῶν ἠϑῶν χαὶ τὸ τὴς ἡλικίας μέτρον τιιστευϑῆναι δυναμένου οὐκ 
ἐχετίσϑην (Ὁ) τῆς φιλίας. σοβεύον ᾿ᾶϑεϊς 5106} ἴῃ ἀοὺ 5. πίοι 
ἀϑα 0} οὐ Κθηπθη : “ἃ 66 411} Βθι 10 βοίψέ Οαταὰχ χπ, (6. σο- 
βαρόν ἴῃ ἄθῃ ἰοχὲ οοβϑίψε μαί. αἴθθ ἰδὲ ΠΔΟΪ ΤΠΘ᾽ΠΘΙ ΠηΘΙ ΠΡ 
Θη βο ἰ θη ἐδ] βο. οἷα ΒΟ Ἀγ ρου ἀπα ΟἸ ΕΘ. τη θηβοῖ ἢ 5έ ἀο00ἢ 
γγϑ τ] 0} ποις γϑυϊϑιθῃ οἷη, δὴ Κη δὲ σεμνόν (ἴπὶ 5[ΠΠ0 
γοι ᾿Θμσθηνγο  ) ἀθηῖκθη. ἀι8. ἄθπι ἐχετίσϑην ον 8. μαΐ Θταῖχ 
ἵπὶ ἰοχί ἀγνεχαιτίσϑην φοιμδοιί. Ἰ οΥρΘρ θη ΒΡΥΘΟΘ. γοιβο ] Θἄθπ 
οτηαθ. ψαηβοιδέ ἰδὲ 685. ραϊβορταρ!  θο ποῦς ἢδῃ6 ΠΙοροηᾶ, 
ἄδηπ ᾿ϑ)ὺ βίοι αἰ οοπδυποίίοη. γοὰ ἀγαχαιτίζεσϑαι (ἴπι 5[ΠΠ6 
γο ᾿ΔΌΡ ΒΟ {61} οὔθι “Ἰοβρϑιηδοις νὑνϑυθη᾽) τἷς ἄθιη. ο ΘΠ ΕΥ̓ 
ΠΙΟἢ  πϑοῆνγοίβθη, ππα ΘΗ Δ ]10}}). ἰδύ ἀθι ἀυβάτμποϊς 56. ΡΟ ΒΟ γέ. 
ἴθ) Βοῦ]αρο ἐϊψεύσϑην “101. ἰθαβοθίθ τηϊο ἢ} πος ἴῃ ἀογ [τοαπή- 
ΒΟΠ ἢ νοῦ, ἀὰβ αἴ6 Πβ. νἱϑ ]ϑίος τυ ΚΠ 0} Ὀϊοίοί, ἀὰ αταιχ χὰ 
ἐχετίσϑην νῖθᾶθυ ἃ ὁ. ααἢ} βθιιθ]6᾽ ΕἰπψυρΊ. 

8. 21 ἐπανελθόντες δὲ ἐχ τοῦ ἄλσους, ἐπὶ τὴν ἁγνείαν ἐγι- 
γγνόμεϑα. αἰ ἐπί αὶ αταῖχ σεερί ἴῃ ἄθῃ ἰθχὶ ροϑβϑίψί. ΔΌΘΥ 
γίγνεσϑαι σπιερί τι νὥῖνα πἶθ ἴπὴ 5[Πη6 γῸ δὴ δίνγαβ βθ 6, βίο ἢ 
τϊξ οἴνγαβ ὈΘΒΟΠ ρθη οΘΌΥδΟΙ,. 68. Πηβῳ ΘΗ ἐν τῇ 
ἁγνείᾳ ἐγιγνύμεϑα οἄδν ἐπὶ τὴν ἁγνείαν ἐτρετόμεϑα φοίοβθῃ 
ΘΓ θη. 

(ΒΕΕΒΙμΑσ.) ΠΌΠΟΙ, ῬΕΙΝΖ. 



ΠΌΡΡΙΜΕΝΤ 
Αὖὺ 

ΟΟΝΡΌΝ ΡΑΒΟΝΜΙΘΟΒΑΡΗΘΝΌΝ 
θΒΒΑΒΟΟΒυΜ(. 

[6 πιδηπβουῖ Σ-1-20 46 14 ὈΙθΠοἰμβδααθ ἀθ 1᾿Εβοῦγα] (τορτέ- 
Βθηίό ρᾷ1 5’. ἀδπ ἴὰ ργόβθηΐθ ποίϊθ6) οϑέ πὰ μού ἰπ- [Ὁ]10,. Θἢ 
Ῥαρίοι, 46 114 θα ]]οῖβ, ὀου γοὺβ ἰὼ ἥμ ἀπ Χγἧὺ δἰὸοὶθ, ἃ ὁ 
αα}} βθιῦ]6, οὐ ααἱ οοπίϊθης ἃ ραυθν ἀπ [Ὁ]10 44 γϑιβο, ᾿ἰρπο 2 
θη θα8, ἀπ οΟἸ]δοίΐοη 4θ ριόυθυθθ8 ροτίδῃϊ 66 ἐἰτθ: Συναγωγὴ 
τῶν Ταρραίου χαὶ «Ππδύμου χαὶ τῶν παρὰ Σούδᾳ (510) καὶ ἄλλοις 
διαφόροις παροιμιῶν συντεϑεισῶν χατὰ στοιχεῖον. ΤὐόοΥίξαϊο οϑὲ 
ἃ ρῥΙοῖπθ ρᾶρθ πα δὰ θᾶ5 ἀπ σϑῦβὸ ἀὰ [0110 ὅ7; ἃ ρυ (0 
Ιὰ 1πβαᾳυ ὰ ἰὰ ἔπ, ἃ ἀθιχ οΟ]οπηθ5. [ἃ οΟἸ]θοίοη οϑύ τϑηρόθ 
ἄδηβ Π᾿οτάτθ δἱρμαθόϊίαπο τἱροῦσθιχ. Ε116 οοιηρίθ ἀπ ΡΘὰ Ρ]Ὲ85 
ἀρ ἄοιχθ οοπίβ ἀυ 0165, μα 6. Δ. Π1016 ὀΐαηΐ οομηροβό αἰπῃ ρῥτο- 
γΟΥΡΘ., δοθοιηραρπό οὐπόγα] πιθηΐ (6 ΡΠ] βία 5 ΘΧΡΙΠ αἰ οη8. αθ 
ῬΙΟΥΘΠΔΠΟΘΒ αἴνθιθοβ. [65 ἀθὰχ δαίθαϊβ 416 16 ΘΟ ρἰ]αίθαν ἃ 

Ο βαχίοαϊ Π}Ϊβ ἃ ΘΟΠ θα 0η βοΐ Ζόποθίοβ οἱ διυ4αθ. Τοὰβ [65 
δαΐγοθ ῬΔΥΟΪΟρτΆΡ 685 (ἃ ΟὈγρυιδ 46 οποίον -Π Θαΐβοι, ἃ 
Βαγοὶ" ὈΙορόπίθη, 16 Ῥβοιαο- ΡΙαἴδγατιθ, ΜΊΟΠΘΙ Αροβίο!οβ, Αὐϑό- 
πΐοβ, Μδοδυῦῖοβ ΟΠ νυ βοθόρῃ]6, δἰηδὶ 4116 168 πιη8οΥ 8. ααἱ ομΐ 
ἴοατη! ἃ πιδιϊὸγτο 46 1 Αρροπαϊ; οὐ ἀθ ἰὰ Ταρέλδϑα Ῥγουονϑιογεη)ν 
ἀπ Οοτραβ; Ρυΐ8, α᾽δυΐσο ρατί, 165. ἰοχίαπθϑ ἀθ ΡΥ πίοι ο5 (488 
105 «ηοοαοία ἀ6 ΒοΟΚΚΟΥ), ἃ Ἠαγροοϊαίϊοι, ἀ᾿ Πόβυοΐοβ, 168. 500- 
᾿αβίθϑ α᾽ Δυἰβίορμδηθ οὐ 46 ῬΙαίομ, οἷο. : [615 βού 165 ρυΪποῖρᾶαχ 

1. ῬυθΠ]6 ροῦν ὰ ρυθιηϊὸν ἴοἱβ ἀϑὴ5 1ὰ Του ἄ6 ῬΙϊοϊοσίο, 1878 (1116), 
Ῥ. 219 οὐ ϑβυϊνδηΐοθβ. 
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ΤΘΟΙ6115. ἀδη8 ἸΘΒΆΌΘΙ5. 56 τοίσουγθηΐ {6 4] Θθηΐ ἀπ ποι ὈΓΘ Ρ]Ὲ5 
οὐ πιοΐηβ Θομϑι ἀόσαθ]θ ἀθ ριον θ5. οὐ αἰ ΘΧρΙ ΤΟ ΓΟ Π8. ΘΟΠΙΘΙΠΒ 
ἄδη5 ἰὼ οο]] οοίΐοη 46 1 βοῦν]. ΠῸΥ ἃ, θῃ ουΐιθ, ἀδηβ 5, (65 

Ραυίο5. ααἱ {τ }5θοηῦΐ πη ΟΥρίηθ. 1185. ραν θα] γθιηθηΐ ἰῃ- 
[όγοββαηίθ, Νοῖδ νου] 5 ΡΔΙΘΙ αἰ ἀῃ ναί πη 80, --- ἃρ- 
ΡΘ]Οη85-16 α, --- αὐδηΐ ἀρρατίοπα ἃ ἰὰ τηδιηθ ἔμ} 6 απ 16 ργό- 
οἴθαχ πηδηιβοῦ Μ, αἱ οϑύ θὴ ἰὰ ροβϑϑβϑϑίοη 4 . ΜΉΠ]Ποι, οἱ 
416 66 βαγϑηΐ ἃ ρα ]16 διχ ρᾶρῸ5 949 - 984 46 565 Μοσίαγιοἑβ 6 
1 όγαξιγο Ογοοηιο. Τὰ ἴτὰθθ ἄἀθ α οϑὲ δι)ζουστα ᾿αὶ ρογάπαθ; πα δ 
66 πιϑη βου ἃ αἢ οχίϑίθι. Οὐδ ἀϊδ, αἰηδὶ ααἂθ Μ, ἀπ ἀόθ1 15 ἀθ 
τόἀδοίοηβ 4ἀθ Ζέπμοθϊοβ, ἀὰ Ῥβϑαδο- ΡΙ πἰαγ απο, α᾽ Δα 68. ραγόμιϊο- 
ΡΤΆΡΙΘΆ, ΡΒ. ΡΌΤΟΒ. ὀοπηθ ἰοχίθ οὐ Ὀθοδιοοαρ τποΐη5 ὀοου!έο8 
Ρδ1 165. δὐγόν αὐθανδ 46 165 αἴγθυβοθ γϑἀδοίϊοηβ Οἰθυῖθϑ δι [65 
ΔΓ ῸΒ ΠηΘΠ ΒΟΥ] 85. ἀ(6 πΟὰδ ΘΟΠΠμ8. Τοῦὺίθ ἰὰ βιυθβίαποο 46 α, 
οα 1] 5'θη ἔδπί βᾶηβ ἀουΐθ 4θ ρθὰ, 561}016. Δύο ρᾶϑθό ἄδη5 ἰὰ 
ΘΟ δου ἀὰ πιϑηπβουῦξ 5. Οὐ, οΘοιηρατό ἃ Μ ἄδῃ5 Ταῦ οἃ 
14 τοποοηίτό ΜΊΠΘΣ, α ροβδὸαθ 88: Μ ἃ ἀγδηίαρο: 1] π᾿ ϑδί ροϊηΐ 
τα 16 δὴ ἰδίθ 46 ἴὰ απαίτ πιο βότίο ἄθ ριόγουθοβ (66116 ααΐ θὲ 
αἀἰβροβόθ ρδν οτάτθ δἱρῃαθόϊζαπο). π᾿ τοβίο, ἀδη8 α ΠΟ ὈΪ15 
αι ἀἄδηβ Μ, οοἰίθ αιδίγ πη βόυϊθ 6. 856 οοῃθ παιδὶ Ρὰ5 δι-ἀο]ὰ 
ἀὰ ΘΟ ποοΘθηΐ 4Ὧ(θ 14 ἰοίίτο Β. Επῆπ ἰὰ ναῖθαν ἀθ α ἐἰαϊΐ 
θῖθη αἰμηϊππόθ θὰ] ὁ6 ἔαϊδ ααθ 165 οἰζαύοη5 α᾽ ΔαΐθυΒ ΟἸ ΑΒΒΙ αΠ168, 
51] ΠΟΙΙΌΓΘ565 ἀδη8 Μ, ἀγαϊθηΐ ὁϊό βυβίόιηδι ! απθιηθηΐ τσ πο 665 
ἀλη α. ΝΟ ἱΡΠΟΙΌΠΒ, 66 ααἱ ἀ᾽ 4 1Π|6 815 οϑὺ ἀπη ἰμἰόγδι βθοοη- 
ἀαῖγθ, 51 α ργόβοηζαϊς 1 τηδιηθ ἀἰΒροβ 0 ἃ απδί8 βόγ 685 α6 Μ. 

ΠθδΠ5 065 ΘΟΠαΙΠΟΠ5, γοϊοὶ 16 θᾶ αἀ6 ΠΟΒ. ΔΥΟΠΒ μὲ {ἰῚῸΓ 
ἀ6 5. Νοὺβ 5 βηδ]οηΒ (ἀυ10165 ρτόοέαέβ ἀθ ἄθαχ δβίόγβαι θ᾽") 
αυθΙαθ 85. ὈΟΠΠΘΒ ΙΘΦΟηΒ 46 ἢ ααἱ γἱθημηθηΐ ΘΟΠΠΤΠΘΥ ΘΙ ΔΙ ΠΘΒ 
ΘΟΠ] ΘΟ ΓΘ 5. ὁπ} 1865 ΡΔ1 65. ΟΥ̓ 6165, ὈΥΪΠΟΙ ρα] Θπιθπΐ 5 16 ἰοχίθ 
Ὧαο Μ. Νοιυβ τοίθνοηβ ἀπΠῸ οθτίαϊπο απϑης ὁ 46 γαυὶαπίθϑ πΕΠ168,. 
᾿πηρουίαηΐθϑ, σόπόγα!θιηθηΐ ποῦν 6 1165, αὶ 56. Γαρρογίοηΐ ἃὰ ἰθχίθ, 
501} 4Ὧ6 Μ οι ἀ65 αἴνθὺβ ρδγόμηϊ ορ τ ΡΠ65 ἀρ ΘΟ ποθ ἀϑυγίη- [θα 50}, 
5Βοῖὺ 46 δυϊάαδ. Επῆμ ποῖ ἀοηΠ0Ὲ8 (4 160165 ρτόοόαέβ αἾ ἀπ 568] 
αϑίόυ δα 86 5) ἀπ 6] α 165 ρτΟυ υθ685. αἱ ραγαίββθης ποῦγθαιχ, δἰηβὶ 
απ 46 ποιηθυθιχ ΔΥ 10165 απὶ ργόδθηϊθηῦ απο]. αθ ρατίϊο ἱπόαϊξο, 
5010 ἀδῃβ ἴθ ἰθῃιμηθ, βοῖ{ ἀδηβ 1 ΘΧΡ]οα Ομ. ἀ65. Ῥτόνθυθοβ (5). 
ὕπο ναιῦϊδηΐθ ποῦν 6116, 5ἱ 6110 δϑὲ οοηβι ἀγα Ὁ]6, οθδὲ ἀπὸ Ῥδ1- 

2, Νοὺβ ῃ6 ῬοῦνΟμΒ. δέγθ ΔΌΒΟΙ ατηθηὺ βν, ἅδη ἀπ τοι] 46 ὁ6. ΘΘΠΏ,Θ, 
αὰθ 6] τηρ γ6 ἀθ ῬὮγαβθ 416 ποῖιβ οομβίἀόρουβ οουτηθ ἰῃδαὶύ 1 οδὺ τό9}16- 
τηθηὺς; 1] ἑαυάγαῖϊθ ΡΟῸΣ οθ]α ἀγοὶν τϑύοασπθ ρομᾶδηΐ ἀθ5. δμπόθ8 165 Ἰοχίοο- 
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66 116 ἱπόαϊίθ: 1] νὰ 4 βοὶ, ρᾷΐ οοπβόσπθηξ, αἀθ [6] Δι 016 ααθ 
ΠΟΙῸΝ ἅΥΟΠᾺ Ρἷαοό ἀδηβ 1᾿νδηϊ-ἀθγηἰὸγο 40 πΠῸΒ. ἰγῸ15. οδἰόροΥ 68 
Ρουτταῖ ἀπ απο ἴοβ ὑθαίγου ἀδη5 ἴα ἀθτηϊὸγθ, θὲ τόθ ργοαποπιθηΐ. 
Αγδῃΐ ἀόροι!ό ἐγὸβ- οηβοϊ πο θαβθιιθηΐ 1ὰ ΘΟ]]Θοἰΐοη ἀθ ὃ ἀ᾽ ὰῃ 
θοαπὲ ἃ 1᾿Δπἴτθ, ΠΟῸΒ ΟἸΟΥΟΠΒ ἀΟΠΠΘΙ ἰοὶ ἃ ρθὰὶ 4θ ὁἴοβθ ῥγὸβ 
ἰοιι5. 165 ὀ]όπηθηίβ νγαϊπηθηΐ π|]65 ααἰ ΒῪ τοποομίγθηξ ΡΟ ἰὰ 
οοπδεϊζαϊίοι ἀπ ἰοχίθ ἰαηξ 468 ραγόμπη! ρα ρ 65 απ (6 διαϊάαδ. 
5: ΤῸη ἃ [αἰβδό ρϑγᾶγτθ απϑίαπθθ ρϑὶ οί ἀοΥ, δὰ τα θὰ ἀ6 ὁ6 
54.016, οἢ ἕαϊξ ΔΡ06ὶ ἃ 1᾿πάπ]σοποθ ἀὰ ᾿θοΐθαγ : 66 {τᾶν} ὀΐαϊξ 
απ οχίγδιηθ πηϊπαίθ οὐ ον 1οηρ (5). 

1. Ζβρωνος βίος: κτλ. ΖόμοὈ., 1, 4, ἀνθὸ 1ὰ γαγϊδηίθ ὅϑεν 
χαὶ ἁβροδίαιτος (εἴ. Ἀροβέ., 1, 4). -- Καὶ ἄλλως, “βρωνος 
βιοῖ βίον: ἐπὶ τῶν πολυτξλέσι (ἢ τραπέζαις χρωμένων καὶ ἁβρῶς 
χαὶ ἀνειμένως ζώντων. ᾿Επὶ τούτων καὶ ἡ Σαρδαναπάλλου 
τράπεζα (Ἵ χαὶ τὸ Συβαριτῶν δαῖτας (8) καὶ τὸ Σμιν δυ- 
οἰδου (ἢ) ἁτεαλώτερος᾽ οὗτοι γὰρ ἅπαντες τρυφηλοὶ χαὶ ἁβροὶ 

- χαὶ ἀσελγεῖς. 

σΥΆΡΠ65 οὖ 168 βοο]αβῦθβ διιβϑὶ Ὀΐθη απθ 16 Οὐγρι8 ραγοοηοσγαρἠογηι, οα 1] 
ἕαπάναϊθ ἀνοὶν δα 6 5οἱ-τηδπιθ οθ Οὐσρὰβ οὰ ϑυϊάδ5. --- Τοὺΐαβ 165 ἴο 18 αὰ 8 
ΠῸ5 Ρ.101685 586 ἐσουγθηῦ ἄγον, ἃ πούγϑ ΘΟ ίβθαηοθ, 4685 Ῥδυ 1658. ΘΟΤΩΤΗΠΈΏΘΒ 
οὰ ὯΠ6 φ,δη4δ Υ ΘΒ  ὈΪᾶποΘ ἄνθὸ α᾽ δαῦτο ἰθχίθβ ἱπη ΡΥ Ἰτηόβ, ΠΟῸΒ. ΠΟτ8 
Βοιπτη685. σοηὐθηξό σόπόγα]θιηθηὺ 46 ΤΘΏΥΟΥΟΡ ἃ τππ 868] 46 6068 ἰθχίθβ : 165 
δα οπβ αὐ Ὅἢ ρΡοββὸδθ δυϊουγα μὰϊ 46 1ὰ ρ] ραν ἀθ5 διαΐθασβ βουῦ τα 168 
ἀπο 88558862 Ῥοῦπθ δηποίδἐϊοη, ῬΟῸΣ 406, ᾶἄγθο ΠὯπ ααθ]οοπαπθ 468 ἐθχύθβ 
Θοιητηθ Ροϊηὺ 6 ἀόρατέ, οἡ τϑίγουνθ ἰδο]θιηθηῦ, δὰ ΤΟ θη (68 ΓΘΠΥΟΙΒ, 
ἰοὰβ 168 δυΐγ8. 

8. Ὑοϊοὶ 165 εἰξτϑβ οοταρ]ϑὲβ ἀθβ Οαυταρο8 ΔΌΧΟΌΘΙΒ 56 Γαρρογίομπί 165 ΤΘῃ- 
γοὶβ απ τοποοπέγονα 16 ρἷὰβ ἔγδαπθιητηθπὲ ἄδηβ 16 οουτ8 ἀθ οϑὐΐθ πούϊοθ: 
Οογριιβ ραγοοηιϊοσγαρϊογμηι σγασοογμηι, 64. ΤμΘαΐβοι οὐ βομηθιάθυιη. 2 νο]., 
Θοἰίησιιο, 1889-51. --- Εἰ. ΜΗΠΟν, δϊαησο8 (ο ᾿ὐξἐόγ αὔιγ 6 σγοοχιιθ, οοπίθπαηὺ 
π᾿ οΊΔΠα ΠΟΙΗΌΤ 46 ἐοχίοβ πόα 8, Ῥαγίβ, 1868. --- Βογοϊι θεν Ἐἰ. ΜΊΠ1Θν, 
Μόϊδηρεβ 46 ᾿ς ξόγαΐασθ σγθοαῦθ, οοπύθπαηῦ ἃῃ σγδηα ΠΟΙΩΌΤΘ 46 ἰθχίθβ 

- Ἰηδαϊί5. ὕοη Α. Νάῦοῖ. ΠθΔη8 όϊαηισοβ σγέοο-τοηιαΐη8 ὑἰτόβ ἀὰ Βα] θη ἀθ 
ΤΑρααότηϊθ ἱτηρόγία]θα 468 βιοίθποθβ 4ἀθ ϑαϊην- Ρόξθυβθουρο, ὑ. ΠΠ, ὅ.17 πο- 
γΘΙ ΓΘ 1868. --- σΌΤΡΑΕΒ Πμεαϊοοη, στᾶθοθ οὐ Ἰαῤίπθ. Αα ἤάθιῃ ορέϊτη. ΠΌΤΟΥ. 
οχδοίατη ροβὺ Τβοιήδτη (ἰαἰβίου πθτη το. οὐ δηηοῦ. οὐ. ἰηϑίν. ἀαοάοῖν. ΒοΓη- 
Βαγᾶν. 2 νο]. Παΐϊο, 1854-1888. , 

Ἐπὶ ΡΠ] απὲ 668 ἰθχίθβ, οἱ ἃ β8αϊνὶ 18 τηότηθ τπόέμοάθ οὗ Ομ 58᾽ δδὺ ΒΟΥ] 
65 τηδπηθ8 β'ριθ5 οὐ απθα αὰθ ροὰν 165 ἀἰβοοῦνδβ ᾿πόαϊὺ5 46 ΟΠογΚίοβ ἴη- 
βόγτόβ 1᾿δηηδθ ἀδθγηϊὸσο ἀ8η8 ἴὰ Του 6 ρμ]ιϊιοϊοσία (νογοΖ, ἀδηβ 16 ργόβθηῦ 
γΟΪΌΠ6, Ῥᾶρο5 9 οὐ 10). Ομ σᾶρρϑιϊθσα ἰοὶ βϑθαϊθιηθηὺ αὰθ 1 ῸΠ ῬΙδ06 θηΐθ 
ογοομοίβ ἀγοίέβ  } 165 ραυ 168 ἀὰ ἑθχίθ ἔουσηὶ ραν 1658 Τη58. 416 1 ῸΠ ΠΘ Τθραγάθ 
Ῥοϊπέ οοτήτηθ δαὐῃθηίαιθβ, δὲ θηΐτθ οὐοομοίβ οὐἠφιοβ {() ὁ6. αὰ6 1 ῸΠ ἃ οΓὉ 
ἀογοῖν δ]ουΐου ἃ 66 τηδηηθ ἐθχίβ. 

1. Ἰποτελέσι 8. --- 3 ΒῸΓ 165 ῬΓΟΥΘΓΌΘΒ το αὐ ἴβ ἃ ϑαυἀδπαρα]ο, οἵ. 1 ππο- 
ἰαίϊου 46 1,Θαΐβοι βὰν 4ρρεμά., ΤΥ, 68.. --- ὃ Οἵ, ΖόμοΡ., Υ, 87, Συβαριτιχὴ 
τράπεζα. --- ἃ σμυοδρίου ὃ: Σμινδυρίδου Ἡ. ὙΥ 611. Οἵ. δα14. ἃ Συβαριτι- 
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2, Ἐ 4 γαϑὴ καὶ μᾶζα μετ᾽’ ἄρτον: ἐπὶ τῶν τὰ δευτερεῖα 
τισι διδόντων. ΖΟμΟῦ., 1, 12 ({). --- Καὶ ἄλλως, ἐτιὶ τῶν δι’ ἀττο- 

τυχίαν τοῦ πρώτου χαλοῦ τὸ δεύτερον ἐξ ἀνάγκης ἀσπαζομένων. 
Ἐπὶ τούτων χαὶ τὸ ἵν μὴ παρῇ κρέας στερχτέον τῷ τα- 

ρίχῳ (5). 
δὲ αξῴα “4γαϑοὶ δ᾽ ἀριδάχρυες ἄνδρες (): ἐστὶ τῶν σφοῦδρα 

συμπαϑῶν χαὶ πρὸς δάκρυα δι’ οἶχτον κινουμένων (ὦ. 
4, “γαϑῶν πηγή, χαὶ Σωρὸς ἀγαϑῶν, χαὶ “γαϑῶν 

ϑάλασσα (1): ἐπὶ τῶν εὖ ποιούντων τοὺς ἐπιδεεῖς (5) αὐτῶν εὑ- 
δαιμόνων ἀνδρῶν. 

5,:} ᾿Ἀγναμπτότατος βάτος αὖος: χτλ. Ζόμοῦ., Ι, 10. 

Καὶ ἄλλως, “Ἵγναμπτότερος (ἢ αὔου βάτου (8): ἐπὲ τῶν 
σφόδρα σκληρῶν" ξηραινομένη γὰρ ἡ βᾶτος σχληρὰ γίνεται. 

0. “2γνότερος πηδαλίου: κτλ. ἀν - Καὶ ἄλλως, “41γνό- 
τερος πηδαλίου: ἐχεὶ τῶν ἀσπίλων χαὶ ἀμέμτιτων ()" τὸ γὰρ 
πηδάλιον ἀεὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ὃν οὐχ ἔχει ῥύπον (ὃ). 
Ἴ ἘΦ 4γορὰ Κερκώ: σων: ἐπὶ τῶν πονηρῶν χαὶ καχοήϑων 

λέγεται. Κέρχωτιες γὰρ ἀπατεῶνες ( ἐγένοντό τινες ἐν ᾿Εφέσῳ 
οἱ χαὶ τὸν 4ία ἐξαττατᾶν πιετιείραντο (. --- Καὶ ἄλλως, ᾿“γορὰ 

καῖς:... παρὰ τούτοις δὲ (τοῖς Συβαρίταις) Μιινδυρίδης (ορὐδθ οὐὑβορταρῃθ 
ΔἸύουμΘ ΟΠ Ζ 165 δαΐθυνβ ἄνθο Σ μιγδυρίδης) λέγεται. περιουσιάσκι τρυφῆ. Αὰκχ 
ἰοχύθϑ τϑ αὐ 8 ἃ 66 Ῥθυβοηπᾶρθ, α16 5ΐρη816 ΒΘ Παταγ, δ᾽οαίθς ποὐδιητηθηύ: 
Μαμηδββὸβ (ὑ. ΠῚ 65 Δ) γοὐϊοὶ βογίρίουνοβ φγαθοὶ ἀθ ἩδτοΠοΥῚ, ΥΠ, 20, Νικήσει 
Σαρϑανάπαλον, γικήσει Σμινδυρίδην, οὐ ὙΠ όπΑἰΒύϊοΒ, 7) βοουυν8 ΧΙΧ γΊ], Ρ..399, 
Σαρδανάπαλλον δὲ καὶ “Σιμινϑυρίδην καϑεύδειν. 

2. 1 Οἱ ϑαϊά, Αἀγαϑὴ καὶ μᾶξα μετ᾽ ἄρτον: ἐπὶ τῶν τὰ δευτερεῖα 
διϑόντων ἢ αἱρουμένων, οὔ ἴὰ πούθ 46 ΒοΡΗΒαΓάγΥ: «Ῥατγύτη, ῃ05 ἰᾳαναπῦ Ῥτο- 
» ΘΕΌ ΟΥ ΤΩ ΒΟ ρύου 68, πἰδὶ αποᾶ Πιορϑηίδηαβ, 1, 4, τὰ ὕστερά τισι διδόντων.» 
ΠῚ ἘΦΆΥΘΗΝ ΘΧΡΙΙοούϊοη αα ἔοαγπιῦ 16 ΤῺ 8. οδὺ ἀθ ἰοαὺ ροϊηῦ εἰ βαϊ- 
βϑῃΐθ. --- 33" ῬΟΌΡ 66 ἀθυῃΐθυ ρυόνουθθ, οὗ, Ζόπορ., 1, 84. 

8. 1ΟΥ,. Ζόμορ., 1, 14, οὰ ϑδυϊα. Νουβ ἔθΓΌῺΒ ὈΌΒΘΡΥΘΙ, 6 Ραβϑαπῦ, α16 
᾿ογαγΘ ΑἸΡμα δέει ϑρδοίαὶ αυἱ ἃ ὁὐδ᾽ βυϊνὶ Ρδ: ϑυϊάδβ, 86 ὑγοῦνθ ἀδγδηρό 
ἄδῃβ 1605 Τη88., ᾿τητηδαϊαὐθιηθηῦ ἀργὸβ 1᾿υύϊο]θ ᾿1γαϑοὶ δ᾽ ἀριδάχρυες 
ἀνδρες, ῬᾺΣ ΤΙπβουύΐου. ἄθ8 ααδύγθ αὐὐϊοϊθβ βϑαϊνδηΐβ: “γαϑοχλῆς (οχίγαϊῃ 
αἀΘ Ῥο]ν}06), ᾿ὦ ᾿4γαϑόν. Κοινῶς κτλ. (οχύναϊν ἄθ Πίοσοημθ 1[ὄγοθ), ζ2.,,͵αϑόν. 
Ὁμώνυμος κτλ. (οοῃδίαόνό οοτητὴθ ἀθναηὺ δίτθ ἀπ οχίραϊθ ἐθχίθοὶ ἀθ ααθίααθ 
οοτητηθηἑαίθαν α᾽ Ασϊβίοίθ) οὐ ζζγαϑός (αγύϊοϊθ ααἱ 58 ἐσοῦνθ ἃ5δὶ ἀΔὴη5 16 
Ἰοχίαθθ ἄθ Ζοῃδγα8). ΠῸῪ ἃ Ἰῖθαᾳ ἀθ Ῥθηβθ: 418 608 ΔΥΌ101 65. ἡ δἰαθηῦ Ῥὰ85 
ΘΟ ΥἾ5. ἄδηβ ἴὰ τδαἀδούϊοῃ ῬΥϊτηἸ νθ ἀθ δαϊᾶαβ οὗ πθ βοηῦ αα ὯΠΘ 1 ΓΙ 5108 
118] Ῥ]δοόο. --- 3 χογνουμένων ὃ. 

4. ΤΡΟᾺΡ 068 ἀθὰχ ἀθυπίθυβ ῬΡΌΥΘΡθΘΒ, οἵ. Ζόμορ., 1, 10, ᾿᾿γαϑῶν 
σωρός, οὑ1, 9. Τπέόταϊδυϊοβ. ἃ ϑιηρὶουγό 1 θχργυθδβδίου ἀγαϑῶν πηγαί (1) δδοιμ"8 
ΧΑΧΙ͂Γ, ν. 460, 1. 4). --- 3 ἐπιδὲεὶς 8. 

ὕ. τγγναμπότερος 5. -- 9560ῇ, Ῥίορδη., 1, 18. 
ὁ. 1 ἀμέπτων 8. --- Οἱ, Ῥἱορόῃ., τη8. ΓΕ ὙΊΘΏΠΘ, 1, 1ὰ 
ἡ. 1 ἀπατεῶνος 8. 119 χηαΐῃ, ἀπατεῶγες 25 τηδΐῃ, --- 3 Ο᾽ δύ 1ὰ νϑυβίοῃ ὧδ 

Ζόμοθίοβ, 1, ὅ, αὐθὸ ἀυθίαποβ ναγίδηΐθβ ααἱ 56 Ταρρυοομθηῦ ἀθ 6061165 (168 
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Κερχώπων: ἐπὶ συμμορίας πονηρῶν χαὶ χαχοήϑων ἀνδρῶν" 
ἐγένοντο γάρ τινὲς ἐν ᾿Εφέσῳ [χαὶ ᾿“ϑήναις] ἀπατεῶνες (8) καὶ 
πονηροὶ Κέρχωπες χαλούμενοι. ᾿Επὲ τούτων χαὶ τὸ “ύκου 
δεχάς (ἢ) (ἐν γὰρ ᾿“ϑήναις Αύχος τις ἥρως ἵδρυτο παρ᾽ ᾧ διέ- 
τριβον οἱ καχοήϑεις κατὰ δέχα γινόμενοι ὅπηνίχα σχαιωρεῖν τι 
χατά τινος ἠβούλοντο) χαὶ τὸ Ἔξ ᾿Δνακείου (6) (εἰς τὸ ..,4;»νά- 
χείον γὰρ οἱ πονηροὶ συνελέγοντο) χαὶ τὸ Ἔχ Σηραγγίου (τό- 
πος χαὶ οὗτος τοῦ Πειραιῶς (5), ἐν ᾧ οἱ κακοῦργοι ἐχρύπτοντο). 
-- Καὶ ἄλλως, .2γορὰ Κερχώπων : κτλ. ϑαϊᾷ. 

8, Ἐ4γορὰ Αὐχειος (ἢ: ἐπὶ τῶν ταχέως τιιπιρασχόντων τὰ 
ὦνια " αὕτη ἡ ἀγορὰ ἐν "Ζργει ἦν (Ἴ, ὀνομασϑεῖσα ἀττὸ “Τυχείου 
ἀνδρὸς, ἐφ᾽ ἧς διὰ τὸ πλῆϑος τῶν συνερχομένων (8) ἐπιωλοῦντο 
τὰ ὦνια. 

9, "᾿Αγρία μέλιττα: ἐπὶ τῶν σφόδρα πιχρῶν καὶ ὠμῶν" 
αὕτη γὰρ πιχρὰ τοῖς ἐντυγχάνουσι (ἢ). 

10. "32 )γρὸς ἡ πόλις ἐγένετο (Ὁ): ἐπὶ τῶν παρανομούντων" 
ἐν τοῖς ἀγροῖς γὰρ οὐ τοσοῦτον ττολιτεύονται νόμοις (5) ὅσον ἐν 
πόλεσι διὰ τὸ ἄγροικον τῶν ἀγροίχων. 

11. " δαχρυς πόλεμος: χτλ. Ὀϊορόῃ., 1, 58, πιοίῃβ. 165 
ἀογηἶθιβ τοί ὅϑεν - ἀπέϑανεν. --- Καὶ ἄλλως, δακρυς τι61:ε- 
μος : ἐπὶ τῶν ἔξω τινὸς χαλεττοῦ πράγματος χατορϑούντων " ὅ 
γὰρ «“Πωδωναῖος τιροεῖττε “Τακεδαιμονίοις πολεμοῦσι πρὸς ᾿ρχά- 
δας μάχην ἄδαχρυν ἔσεσϑαι, συμβαλόντες δὲ μετὰ ταῦτα ἐνίχησαν 
μηδενὸς ἀποθανόντος. -- ὕπ βοοομᾶθ τηαΐη ἃ α͵οιίό, ἃ 1Ιὰ 
πιδῦρθ, [τ 1010 Ζδαχρυς πόλεμος χαὶ Καϑεύδοντος τρύ- 
σαιον ἀρ ατγόροϊνο ἀθ ΟἸγρτθ, πιβ. 46 Μοόβοοιυ, 1, 14. ; 

τη88. Β οὐ Υ. πεπείραντο : πεπιξίρανται ὃ. -- ϑ ἀπατεῶνος ὃ. --- ΕῬΟῸΣ ὁ6 ἀρυμίθυ ρτο- 
γΘΓΌο, οὗ. Ζέπορ., Υ͂, 2. Πἱορόη., 1, 8, ΓΆΡΡΙΌΘΠΟ ἀυ881 ἀθ γορὰ Κερχώπων 
Δ Ῥγογθῦῦθ ““ύκων (816) δεχώς. -- ὅ Πόχππιοείμὸμο, ϑίόρμαποβ, 1, 8 80 
(Ρ. 1128, 1. 24, ΒοΙ5κ6): πονηρὸς, ὦ νδρες ᾿1ϑηναῖοι, πογτηρὸς οὗτος ἔνωϑεν 
ἐκ τοῦ ᾿ἡνακείου χἄδιχος. --- 51,5 Σηράγγιον δίαϊ! οἰ δος νοτηθπῦ ἀὰ Ῥίτόβ, 
588 ἀαἾΟἢ 5806. Θχασίθιηθηῦ ἃ ἀ816116 ΡΙαοο. Ναϊβ 168 τηούβ τόπος χαὶ οὗτος 
τοῦ Πειραιῶς, ααἱ ᾿τιρ!!αποηὺ 1466. αα6 1 νάκειον δίαϊῦ αἰθαδ 48 τηῦπιο δὰ 
ΡΙγόθ, σομ θη μθαῦ ἀπ|6 ποίου ἔλτιββο, νὰ απὸ 1 “νάκειον δἰαϊῦ ἄδη8 Αἰ πὸ πο5 
Τηδτηθ, 818: ἰΘ6 γουβδηῦ πορᾷ ἀθ Τ᾽ Αόγοροῖθ, δυ-ἄθββουβ ἄθ 1 Εοομεμόϊοι οὐ 
ῬΓΟΡΔΌΪοΙηθηὺ ἃ Ρθὰ ῥγὸβ ἃ ἴὰ Ῥῖαθε οὐ 86 νοὶξ δυϊουσα Ἤπὶ ἃ ροίϊξο ὀρ] 56 
ἊΝ ἐράζι ἀνάργυροι (δ᾽ Οοδήηθ οὐ δὲ Παδιΐθη). (Λοέο. δοηιηιμγῖιιόο ραν Ο. 

αμοέ. 
8. 1 Οἷ,. Ῥιορόμῃ., Π, 49, --- ΞΞορδβοοῖθ, Πὐϊοοίγο, 1. --- 8 Νὼκ ἴααῦ-1] Ρὰ5 

Δ]οαΐ ον 101 ἀπ τηοῦ ΘΟΙΏΤη6 ταχέως ὃ 
9. 1814, (οὰ Μδοῦν., 1, 34): ᾿“γρία μέλιττα: ἐπὶ τῶν σφόδρα πονηρῶν 

χαὶ ὠμῶν. 
10. 1 Οὗ, δίορόῃ., Π|, 47, γρὸς ἡ πόλις. --- Ξγόμοι 8. 
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12. Ὁ ᾿“δεὲς δέος δέδιας: ἐτιὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμέ- 
νων. ϑυϊα. ἃ “δεές, ἀνθὸ 46 Ἰόρογθϑθ γαγδηίθβ. --- Καὶ ἄλλως, 
᾿“δεὲς δέδοικας δέος ([): ἐπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμέ- 
νων. ᾿Επὲὶ τούτων χαὶ τὸ “Πεχὼ δέδοικε λέαιναν (5) (αὕτη 
γὰρ ἐν τῷ τίχτειν ἀκίνητός ἐστι) χαὶ τὸ “έδοιχας δέος ὄτεω- 
ρινόν (ἐν γὰρ τοῖς κήττοις οἱ φυτευόμενοι (8) φόβητρα ἱστῶσι 
χειρύτευχτα ἀνϑρωπόμορφα χαὶ ϑηριόμορφα καὶ ὀρνεόμορφα). 

18. "ΤΠ δώνιδος κῆτος: κτλ, ϑαϊά,, αὐτί. .Ζ δ ώνεδος κῆτστοι, 
ἃ οοἰίο ναυϊδηΐίθ Ῥγὸβ 46 ἰὼ Βθοοῃμᾶθ ραυ16 46 14. 1016 (4. κῆ- 
“τος οὐ Τ᾿ ΘΧΡΙΪοαΙΙ0η) ριόοδάθ ἀδηβ 16 τη8. 5. 1ὰ ρυθιηϊὸγθ ραν 
(4. κῆττοι οὐ ᾿'᾿ΘΧρ! οαὐίοη). --- Καὶ ἄλλως, ᾿4δώνιδος κῆτεοι: 
ἐπὶ τῶν τιρὸ τῆς ὥρας ξηραινομένων ἢ ἀπολλυμένων χήττων ἢ 
γηδίων" τῷ ᾿Αδώνιδι γὰρ κήπους τεχνητοὺς ἀνετίϑουν ἄνϑεσι 
χομῶντας ἃ πρὸ τῆς ὥρας ἠφανίζοντο, αἰνιττόμενοι τὸ ἄωρον 
τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ. 

14. " ᾿Ιεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι (): ἐπὲ τῶν 
διὰ παντὸς εὐπραγούντων. --- Καὶ ἄλλως, ᾿.4εὶ γὰρ χελ. Ζόμπορβ,, 
ΙΠ, 44. 

15. Ἐ᾿“εὶ γεωργὸς εἰς νέωτα τπιλούσιος: χτελ. ΦόμοΡ., 1, 
48, ἄγθὸ 1ὰ πιδαγαῖδθ Ιθθοη ἐγο᾽ ἐλσιίδι, οἱ δεινῶ δὰ Ἰἴθι ἀθ δει- 
νῶν. -- Καὶ ἄλλως, ᾿4εὶ γεωργὸς εἰς νέωτα πλούσιος: 
ἐχιὶ τῶν ταῖς ἐλπίσι τιλουτούντων χαὶ ταύταις ἑαυτοὺς σταρηγο- 
ρούντων" οἱ γὰρ γεωργοὶ τιλουτεῖν τῷ ϑέρει τιροσδοχῶσιν. 

10. " ᾿“εὶ τὰ πέρυσι βελτίω (Ὁ): ἐπὲ τῶν εἰς τὰ κατόπιν (2) 
χωρούντων πραγμάτων. 

17. Ἐ ζΠΖέρα παίεις (ἡ, Καϑ' ὕδατος γράφεις (Ἴ, Κατὰ 
ψάμμου χτίζεις, Πλίνϑον πλύνεις (8), Κοσχίνῳ ἀντλεῖς (), 
ΣπόγγῳΣ πάτταλον κρούεις ( : ἐπὲ τῶν ἀνοήτοις ἐπιχει- 

ρούντων. 

12. τ0ξ,, Ῥοὺχ 16 Ἰθιῆτηθ, ἀροβύ., 1, 80. --- 3 6. Ῥγογθυθο-τ- οἱ οὐ 16 βαϊνδῃηΐ 
ΒΘ ]Θηῦ δίγο ἰηδαϊύ5. --- ὃ φητευόμεγοι ὃ. 

14. 1 ΒΌΡΒοοΙΘ, ἔταριη. 708, οἰθ. 16 βοο]αβδέθ α᾿ Επυὶρίάθ, Ογοβέο, ν. ὅ92. 
16. 1 Οὐ, Ῥιορόῃ., Π|, 54. --- ἀγόροϊνο ἄἀο Οἤἴγργο, 1, 48, οοτηρ!ὸέθ αἰπβὶ 

06. ῬΙΌγΟΙθΟ: “μμὲες ποτ᾽ ἦμεν (δ8ι60)" ἀεὶ τὰ πέρυσι βελτέω. -- 
3 χατόπι. ὃ. 

17. τοῦ. δυϊα. ἃ ἀέρα δαέίρειν. Οπ φΡοαὺ γἈΡΡΓΌΘΒΘΡ βαϊηῦ ατόροϊτο 
ἀρ Ναζίδῃζρ, Βοιμό!θ ΧΧΙΘ (Πόσα ἀ(ὸ 8. Αἰμαηαβθ), Ρ. 889: (τῶν ἀϑλητῶν 
οἱ ἄπειροι) τὸν ἀέρα πλείω παίοντες ἢ τὰ σώματα τῶν ἄϑλων ἀποτυγχάνουσι. 
-- 30, δυϊά. ἃ Καϑ' ὕϑδατος γράφειν. --- 8 ΟΥἉ, Ζέμορ., ΥἹ, 48. --- 16. 
Μδοδν., Υ, 20 --- ὅδ. Σπόγγῳ οΘδὺ Ομἶβ ἄδη8 16 τη8. 8., ααὶ ἄομπθ, θὲ. οαΐγο, 
δα νοιηοπῦ πάττοιλον. ἴω τϑϑυϊαὐΐοι ἄπ ἐοχίθ οχαοὺ 46 66 ῬγΌυ στ Ό0 οϑὲ 
σαν πῖθ Ρὰν ἰὰ απ. Ῥγουογῦ. (. 11 ἂθ 1μθαΐβο), 1, 88, οὐ βὰν ϑαϊά. ἃ 
κχώ. (Ἄοοο ἔαΐ, αἰΐ- οι, 16. ποτὰ ἀμ [0116 ααἱ ἀγαὶϊδ 1ὰ τηϑμΐὶθ ἀθ νου] ον 
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Οπ ἰτοῦγθ ἀθ ποῦγθαι ἀἄδηβ 16 π|8. 5, ἃ ἰὰ Ἰοίίτ Κα: Κατὰ 
ψάμμου κτίζεις: ἐπὶ τῶν ἀνήνύτοις ἐϊιχειρούντων. 

18, "Πετὸν ἵπτασϑαι διδάσκεις: χελ. Δόποῦ., Π, 49. --- 
Καὶ ἄλλως, ᾿ετὸν ἵπτασθαι διδάσκεις: ἐτιὶ τῶν ἐχεῖνα τινας 
διδάσχειν ἐπιχειρούντων ἃ οὗτοι (1) σαφῶς γινώσκουσι. 

ΡΙπα5 θᾶ8, ἃ 50} Τ8ηρ' ἀδῃη85 [ἃ [οἰ .7, 16 τη8. δα ἀοπηθ ἰὸ ΡΙῸ- 
γοῖθα “ελφῖνα νήχεσϑαι παιδεύεις (5), αα} ἔαϊν βαΐντο ἀθ 
Ιὰ τιᾶπιθ δχρ]!οδίϊοη απο σἱθηΐ ἀθ τορτοάπίτο (8). 

19. "᾿“ετὸς ἐν νεφέλαις ἱπτάμενος (ἢ: χτλ. Ζόποβ,., 
Π, 50. 

20. " ᾿ΠΖετοῦ γῆρας, χκορύδου νεότης: χτλ. Ζόμπον., Π, 88, 
ΥὸΟ οΟμἰβδίοη (6 παντός (οι ᾿᾿δποίθππθ να]ραίθ). -- Καὶ 
ἄλλως, ᾿Δετοῦ γῆρας, κορύδου νεότης: ἐπὶ τῶν χὰν τῇ 
δυστυχίᾳ βιούντων ἄμεινον ἄλλων, ἢ χἀν τῷ γήρᾳ τινῶν ἄμει- 
γον (1) ἰσχυόντων᾽ ὃ ἀετὸς γὰρ καὶ γηρῶν ἰσχυρότερός ἐστι χο- 
ρύδου. 

21. ὁ“ ζαναῖα (510) () καχά : κελ. Ζόπορ., Π, 54, ἄἀνθὸ ἰὰ 
Ῥοππθ γαγίαπίθ οἱ γεωργοί. --- Καὶ ἄλλως, ᾿“ζαναῖα (ϑ810) (1) 
χαχά: ἐπὶ τῶν σχληρὰν γῆν καὶ ἄχαρττον γεωργούντων" οἵ γὰρ 
τὴν ᾿“ζάνην γεωργοῦντες τιολλὰ χάμνοντες ὀλίγα ὠφελοῦνται διὰ 
τὸ αὐτὴν σχληρὰν {εῖναιν καὶ ἄγονον. 

22. Ἐ ΑἸἰάντειος γέλως: χτλ. Ζόμορ., 1, 48. --- Καὶ ἄλλως, 
«Ἱἰάντειος γέλως: ἐπὶ τῶν παραφρόνως γελώντων" ἐχεῖνος γὰρ 
ὅτε ἐμάνη τοὺς χριοὺς ἀποσφάζων χαὶ αἰχιζόμενος ἐχάγχαζεν ὡς 
τοὺς ἡγεμόνας τῶν “Ἑλλήνων τιμωρούμενος (1). 

25. " 4Ἶγα [πρὸς] τὴν οὐρανίαν ἐπιτέλλουσαν ἐϑ εά- 

ΟΔΌΒΟΥ ἄΥ̓ΘΟ 800 ἱΤηὩΡῸ 8185 1ὰ ο͵δοθ δὲ θη ΠΟΘ ἀπ οἷοι θη ἔγαρραπὺ ἅνθο 
πη6 ὁροηρθ. Οὗ. οἱ-ἀθββοὰβ 16 ργόνεῦρα᾽ “χχιζόμενος Σχύϑης τὸν ὄνον.) 

18. 1 αὐτοὶ ὃ. -- Ξ5ΟΥ, Ζόπον., Π|, 80, “Ζελφῖνα νήχεσϑαι διδάσχεις. -- 
ἥ Οοὐέθ ἔοϊβ. 18 τη. ρογύθ 18 ῬθΌμμ6 Ἰθφομ οὗτοι (Θ᾽ ποῦ Ρ]ὰ5 αὐτοὶ). 

19. 1 ἱπτάμεγος τ 86 Πὺ ρὰ8 ἄδιιβ 165 πη85. 46 Ζόπορίοβ ᾿πβαυ οἱ ἀό- 
ῬοΟυ Π]όβ. Ῥὰ} 165 ὁ 1 θυχ8. 

20. Ἰ ἄμεινον ὃ: μεῖζον ὃ (16 βθοοπᾶ ἄμεινον ἀοῖδ ργουθῃὶν ἀὰ ργθιιῖου.) 
Ῥοὰν 1ὰ Ἰοοαύίοῃ. μεῖζον ἐσχύειν, οἵ. ἸἩδιποβίμβὸπο, 115 ῬΕΠΙρΡρίααθ, 8. 27; οὐ 
»ραϑϑβῖηι. 

21. 11Π| ἔδλαῦ 5β8η8 ἀοαΐθ οουτῖρον ᾿ζάγνια ἀνθὸ ᾿ωθαΐβοι, σοπξοστηότπθπὺ δὰ 
ἰξτηοίρσπαρθ α᾽ Ε θηπθ 46 ΒυζΖᾶποο. 

22. ΤῸ π ἰγοῦγθ ομ6Ζ Εἰ. ΜΠ]|ΘΡ, όϊαηισος (6 Ταϊςόναέτινο σγόσηιιο, Ρ. 858, 
Ργόν θα ξ΄, ὑπθ οχρ]ϊοαύΐουη. ἰοαία αἰ όγθηΐθ, ααἱ ἃ δὰ τηοΐῃβ 16 τηόγιθ 
α᾽ δέγθ ὑγὸβ ουσίθαβθ. 

28. 1 Οἵ, Βυϊά. ἃ 418 οὐρανία... «Αξ οὖν οὐρανία ἐπὶ τῶν τυγχανόντων 
ὅσων βούλονται" τὴν γὰρ αἶγα τὴν “ιὸς τροφὸν χατηστερίσϑαι φασὶ, χαί φασι 
τὸν ἐπιφϑασάμεγνον (γᾶν. ἐπιϑεασάμενον: οοΥΥ. ϑεασάμεγνον) ἐπιτέλλουσαν 
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σατο: ἐπὶ τῶν τυχόντων ὧν ἐβούλοντο χαὶ εὐτυχησάντων᾽ ἔλεγον 
γὰρ ἰδόντας ἐπιτέλλουσαν τὴν Διὸς τροφὸν αἶγα, ἣν ἐν οὐρανῷ 

χατηστέρισεν οὗτος, τυγχάνειν παντὸς ἀγαϑοῦ (ἢ). ᾿Επὲ τούτων 
καὶ (2) τὸ Τῆς ᾿“μαλϑείας κέρας (5) φασὶ γὰρ τὸν «“ία κεκο- 
φότα τὸ δεξιὸν χέρας ταύτης τῆς αἰγὸς παρασχεῖν τῇ ἀναϑρε- 
ψψνάσῃ αὐτὸν (4) διὰ τῆς ῥηθείσης αἰγὸς, ἔβλυζε δὲ τοῦτο πᾶν 
ἀγαϑόν. 

24. ἘΠ ἰγιαλῷ λαλεῖς, καὶ ἀνέμῳ διαλέγῃ: ἐπὶ τῶν ἀνη- 
χούστων. ϑιαϊᾷ, (ἃ ἀπ ἐγδηβροβιθοη ργὸ8). --- Καὶ ἄλλως, “Α1- 
γιαλῷ λαλεῖς, ᾿Ανέμῳ διαλέγῃ, Παρὰ κωφοῦ ϑύρας 
ἄδεις, Κενὰ ψάλλεις. ἙΕἰς νεκρὸν ὠτίον ἠχεῖς, Παρ’ 
ὄνῳ λυρίζεις : ἐπὶ τῶν εἰς μάτην λαλούντων τοῖς μὴ τῶν λε- 
γομένων ὅλως ἐπιστρεφομένοις ἢ (1) ἐπαισϑανομένοις, καὶ μηδὲν 
ἀνυόντων. ᾿Επὶ τούτων χαὶ τὸ () άτην ἀναλίσκεις ὕδωρ, 
οἱ ῥητορεύοντες γὰρ ( τὸ παλαιὸν πρὸς ὕδωρ μεμετρημένον 
ἔλεγον. ΜΗΉογ, τ. 870. --- Οἡ τϑίτοανθ ρ᾽ὰ8 θ88 ἀδη5 1ὰ 601100- 
[10π, ἃ ΘΕ ΥηΡΒ. ΤΟΒΡΘΟΙ 5 ἀδη5 ᾿᾿ογαγΘ ΔΙρῃδθόξαθ, [68 
ΔΥΔΟΪΟΒ. Βαϊνγδηΐία: 
Κενὰ ψάλλεις: ἐπὶ τῶν μάτην λαλούντων. 
Εἰς νεκρὸν ὠτίον (ἢ ἠχεῖς: ἐπὶ τῶν εἰς μάτην λαλούντων. 
Παρ’ ὄνῳ λυρίζεις : βαϊνὶ ἀδ ἰοπίθ 1 Θχρ! οαἰϊοπ ἀὀ]ὰ ἰτδῃ- 

ΒΟΥ 6. οἰ -ἄθθδθιδ, ἄγθὸ ἰὼ νἂγ. ἐπιστρεφομένοις, ἐπαισϑανομέ- 
γοις δὲ. : 

Επῆη 1 γανίδηίθ απ γοϊοὶ 4ἀο Παρὰ χωφοῦ ϑύρας ᾷδεις: 
Παρὰ χωφῷ πέρδεις: ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 
οὅ, Αἰγιεῖς (80) οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι: κτλ. Ζ6- 

Π00., 1, 48, --- Καὶ ἄλλως, «ἰγιεῖς οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρ- 

τοι: ἐπὶ τῶν εὐτελῶν μὲν ὄντων, μεγάλων δὲ δοχούντων (1)" τοῖς 
«Αἰγιεῦσι γὰρ(3) ὑττὸ ἐπάρσεως χτλ. ΜΟΥ, Ρ. 871, απ απ θοαΓ- 
ἄοῃ ἄδηβ 5'᾽ ριουθηϑηΐ ἀθ ἰὰ τόρό μου 46 τέταρτοι (τἕταρτοι 
{᾽ τουτέστιν - ἐστὲ, οὔτε τέταρτοι Ν' 5601}, ἀλλ᾽. 

διν.8 ΄ “ Ἃ Η4: ΡῚ 8 . 

αὑτὴν ἐπιτυγχάγειν ὅσα ἂν εὔξηται. --- 3. χαὶ] εἰς 8. -- ὃ ῬΟΌΡ ὁ6 ἀθγῆῃίοῦ ὈΓῸ- 
γῦρο, οἵ, Ζόπορ., 1, 26, οὐ ΠῚ, 48. --- 4 κὐτὸν] τοῦτον ὃ. 

Ὰ Ω Α » ἃ 24. 1ὴ Μ: τηᾶπαὰθ ἄδηβ 5. --- 3 χαὶ μηδὲν ἀνιόντων (. συγιέντων) ἐπὶ 
τούτων. Καὶ τὸ ΝΙΠΟΡ. Ναῦοκ (Μόϊαησο5 συόοο-τοηναῖηβ, ὃ. ΤΠ, ἡ. 158-4) ἃ 
τοβϑυϊθαθ ρὰ} σοη͵θούανθ 16 ἰθχίθ ἄἀθ Μ, ἰδ] αα} ἤοὰβ δῦ στϑπᾶὰ τηδϊηΐο- 
ῃηδϑηῦ Ῥδ" 16 τη8. 5. --- ϑπαρόσον οἱ δητορεύοντες Μ΄ --- 4 ὠϑίον 8. 

Ωὅ, 1 ἐπὶ τῶν εὐτελῶν μὲν ὄντων, μεγάλων δὲ ϑοχούντων 8: ἐπὶ τῶν εὐ- 
τελῶν μὲν δοχούντων μεγάλων δὲ εἶναι ΝΜ: ΜΙΠΘΡ Ῥγοροβαὶῦ, βοῖὺ ἀ᾽ δου 
(δα ἰοχίθ 46 Μ) βουλομένων, βοϊῦ ἀθ Πτὸ μὲν μεγάλων δὲ ϑοχούντων αὐτοῖς 
εἶναι: 1ὰ νγαΐθ Ἰοφοη Ῥαγαῖὺ δέγθ, οοποὶ δηξ 661168. 46 5 δὲ Ὧ6 Μ, μὲν ὄντων, 
μεγάλων δὲ ϑοχούντων εἶναι. --- Ξπαρόσον τοῖς «Αϊγιεῦσιν Μ. 

ϑὲ δ᾿ 
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- - 2 - ΄ 

26 ὃ Αἰγύπτου πόειμος (516): ἐπὶ τῶν ἀλυσιτελῶς γαμοῦν- 
ξ .ςυω - , - 

των () οὗτος γὰρ συζεύξας τοὺς υἱεῖς ταῖς ϑυγατρᾶσι τοῦ 
- - - ᾿ [ὦ Ρ] ς ν 

ἀδελφοῦ πάντας (ἐν τῇ» αὐτῇ νυχεὶ εὗρεν αἀτεεσφαγμένους ὑπὸ 
τῶν ἰδίων γυναιχῶν τιλὴν ἑνός. 

27. ὁ Αἰδὼς ἐν ὀφθαλμοῖς (ἢ ἡμῶν κεῖται, πρὸς δὲ 
, 2 , Φι ῦν - . , «ς ᾿ς . 27 

χαρδίαν οὐ βέβηχεν: ἐπὶ τῶν τοὺς φίλους ὁρωμένους μὲν αἱ- 
ψ" Ὁ 1 

δουμένων, μὴ ὁρωμένους δὲ μὴ σεβαζομένων. Καὶ ἄλλως, .«1:τ- 
2 ν 3 . “" 

δὼς δ᾽ οὐχ ἀγαϑὴ χεχρημένῳ ἀνδρὶ προΐχτῃ (5): κελ. 
᾿ ΕΥ̓ γ , 

Θυϊᾶ. ἃ “ΑἍἽ[ἱἰδωὼς. 

98, ὃ Αἰϑίοπα σμήχων: κτλ. ΖόποΡ., 1, 46 (ἔργον ᾿Ἰιδηα 6 
4. Η 

ἄδη5 5). --- Καὶ ἄλλως, Αἰϑίοπα σμήχεις (ἢ καὶ Καρκίνον 
ὀρϑὰ βαδίζειν διδάσκεις (5): ἐπὶ τῶν ἐπιχειρούντων μετα- 

2 

πείϑειν τοὺς ἀμεταττιείστους. 
᾽ ᾿ - 2 

290, " αἵξ εἰς τὴν ἑορτήν: ἐπὶ τῶν εὐχαίρως ἐπί τι ἀφι- 
χνουμένων (1). 

80. Σ ΑΥξ οὔπω τέτοχεν, ἔριφος δ᾽ ἐπὶ δώματι παί- 
ΣΆ, -" 2 - Ὅν) 4... , χ ΄ 2 , 

ζει: ἐπὶ τῶν ἀτελῶν ἔτ᾽ ὄντων, τέλεια δὲ ττράττειν ἐϑελόντων 
πρὸ (ἡ τῆς τελειώσεως (). 

"ὕ ᾿ ν 

ἜΠω͵Σ οὕπω τέτοκεν, ἔριφος δ᾽ ἐπὶ δώματι παίζει: 
γ ᾿ -“" ᾿ ," , 3 ς Π , 4 

ἐπὶ τῶν τὰ οὕπω τεχϑέντα (3) ὡς γεγονότα πιρολεγόντων (3). 

81. Ὁ ,ἵξ τὴν μάχαιραν : ἐπὶ τῶν ποιούντων τι χαϑ᾽ ξαυ- 
- , 

τῶν αἰγὸς γὰρ ϑύεσϑαι μελλούσης, ἐπεὶ μαχαίρας ἠπόρει ὃ 
ϑῦσαι ϑέλων, σχαλεύίσασα ῳ τοῖς τιοσὶν αὕτη τὴν γῆν μάχαιραν 

, ἢ νΝ , Ὕ ἀνέφηνε χεχωσμένην, μεϑ' ἧς αὐτὴν ἐσφαγίασεν (5). πὶ τούτων 
ὶ τὸ Καϑ' ὃ ῦ τὴ ὴν ὃ Βελλ ἡντὴ ς (8 ὶ χαὶ τὸ Καϑ' ἑαυτοῦ τὴν γραφὴν ὁ Βελλεροφόντη ς (8), καὶ 

Ἂς Ν δ'ὺνἋν 4 ΤῸ Σ ᾿ ΨΥ1}"» ζ 4 “: - 
τὸ Σφηχιαν ἡρέϑισας (ἢ), χαὶ τὸ “υτος εὑρε τοῦ κακοῦ 

. . - Φ ᾽ 

τὴν πιιτύαν (510) (5, χαὶ τὸ Τυδῷ πράγματ᾽ οὐκ ἣν, ὁ ὃ 

26. 1 ἢ, Τἱορόη., ΠΠ|,55, “4 γύπτου γάμος. Τ| ἑλαὶ δαἀτηθρίίγθ αὰ6 Πόειμος 
εδὺ πη οουτρίϊοη 46 Σάμος (88πη5 ἀοαΐθ θὴ ραββαπΐ ρᾶὰῦ Πόιμος). 

27. 10ῇ,. 4ρρεπά. (. 1 46 ϑομηοιθνη- Θαΐ80}}. 1, 10, οὐ Ὀίορδη., Πη8. 
46 Υἱθημο, 1, 609, Ζἰδὼς ἐν ὀφθαλμοῖς. --- 3 Οἀγββέρο, ΧΥΠΙ, 847. 

28. 10ῇ, Αροβέ., 1, 71. -- Ξ0Γ, ἉΑρρεμᾶ. ((. 1 ἀ6 Βομηβία.- 1 θαΐβομ), 1], 
4, Καρκίνου πορεία. Αγροϑέ,, ΙΧ, ὅδ0, Καρχένος ὀρϑὰ βαδίζειν οὐ 
μεμάϑηκεν. ΑΥϊδίορμαπθ, Ῥαΐω, 1088: Οὕὔποτε ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρϑὰ 
βαδίζειν. 

29. 1 « Αἱξ εἰς τὴν ἑορτὴν, αἰοὶ βο!ατα αὉΪ αα͵β ἴῃ ἐθροσο δα πϑρούίϊατη 
» ἃ ΠΙαποᾶ δοοορᾶογτοί, ὙἹα, Εγαβυη. ΟἼ1]. 8, 8, 77.» (Τ]ιοϑαιιιδ, ἰ. 1, 60]. 1010.) 

80. ἱπρὸς 5. -- ΞΟῇ, Ῥἱορέη., 1, 40. -- Οϑ8τὰ ὕπωτεχϑέντα ὃ. -- 10, 
Ζόμορ., 1, 42. 

81, 1 σαλεύσασα 8. ῬΙὰΒ Ἰοΐῃ: αὐτὴν] ταύτην 5. -- 30, ιορόη., 1, 52. --- 
8 σῇ, Ῥἱορέη., Υ. 456, Καϑ᾽ ἑαυτοῦ Βελλεροφόντης, οὐ Ἐϊπιαβέαίῃθ (οἰξό 
6 ποθ) αὶ ἀοηπο 16 ΡΓΟΥΟΥΡΟ βοὺβ οοὐξο ἔοστηθ: ξβελλεροφόντης χαϑ' 
ἑαυτοῦ γράμματα. --- ΟΕ, Μδοαν., ὙΠ, 94. --- ὅ Οἵ, Πίορδη., 1Π|, 18, -- 
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ἀπελϑωὼν (8) ἐπρίατο (Κροῖσος γὰρ ὃ “Ζυδὸς χαϑ' ξαυτοῦ τὸν 
Κῦρον ἐκίνησε) (7), καὶ τὸ Ἄτλας τὸν Οὐρανὸν(8) (τοῦτον γὰρ, 
ὡς (Ὁ) φασιν, ᾿“τλας ὑποδεξάμενος εἰς ξενίαν χαὶ φωραϑεὶς ἐπι- 
βουλεύων ἐρρίφη τταρ᾽ αὐτοῦ (10) εἰς τὸ ᾿,Ττλαντιχὸν τιέλαγος), 
χαὶ τὸ Οἰναῖοι τὴν χαράδραν (οἱ γὰρ (3) τὴν χαλουμένην 
Οἴνην οἰκοῦντες, παροχετεύσαντες τὴν ἄνωϑεν αὐτῶν φερομένην' 
χαράδραν, τοὺς (13) οἰχείους χατήρδευσαν παραδείσους" ὕδατος δὲ 
πολλοῦ ἐπιγεγονότος, πολλὰς τῶν οἰχιῶν ατώλεσαν), καὶ τὸ 
Καρπάϑιοι τὸν λαγών (οὗτοι γὰρ νῆσον οἰχοῦντες χαὶ ἀμιπέ- 
λων μόνων εὐποροῦντες ἐτεχομίσαντο λαγὼς (8) εἰς τὴν νῆσον (17) 
τέρψεως ἕνεχεν᾽ οἱ δὲ πληϑυνϑέντες (15) τὰς ἀμπέλους αὐτῶν 
ἔφϑειραν) (15), καὶ τὸ Ἔφ' ξαυτὴν αἷξ τὰ κέρατα (αἱξ γὰρ, ὥς 
φασι, τόξῳ βληϑεῖσα χαὶ τὸ τόξον ἰδοῦσα τοῦτο εἰρήχει ὡς 
ἄρα (1) χκαϑ' ξαυτῆς τὰ κέρατα ἔφυσε), χαὶ τὸ Κορώνη τὸν 
σκορπίον (αὕτη γὰρ τοῦτον ἁρπάσασα χαὶ ὑτι᾽ αὐτοῦ τρωϑεῖσα 
ἐθανατώϑη (18) χαὶ τὸ ᾿νάγυρον κινεῖς (τὸν γὰρ ([9) τάφον 
᾿Αναγύρου τοῦ ἥρωος οἱ γειτονοῦντες αὐτῷ κινήσαντες τπιάμτιολλα 
δεινὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπέστησαν. Ἔστι (20) δὲ ἀνάγυρος καὶ εἶδος 
δένδρου δυσώδους). -- Ἢ, ΑἿ͵ξ τὴν μάχαιραν: κτλ. Ζῥποβ,, 
Ι, 27, ἀγθὸ 1 ομηἰϑδίου 46 ἐπιλελῆσϑαι (ἃ 1ὰ Ἰίσπρο 6) οὐ ἰὰ τηϑδα- 
γαῖϊβθ ναυτδηίθ ἀνασχευάσασα (ἃ ἴὰ Ἰίρπο 7). --- Ἢ οὕτω, Κοριν- 
ϑίων Ἥρᾳ χτλ. δαϊᾶ, ἃ .41ξ. 

92, 4ἴρειν μασχάλην: ἐπὶ τῶν ὀρχουμένων ἀγροίχως. Τ]π6 
ΒΘΟΟμθ. τηδῖῃ ἃ οοΥρό: ἀντὶ τοῦ εὐωχεῖσϑαι" εἴρηται δὲ ἀπὸ 
τῶν ἀγροικῶς (50) ὀρχουμένων, 66. ααἱ 6Θ8[, ἃ ἀπ ἔδαίο ἀ᾽ οορηΐ 
ΡΙΓὰΒ, Ιὰ νϑιβίου 46 ατόροϊσ ἀθ ΟἾΎΡΊΘ, πι8. 46 [μογάο, 1, 0. 

98, ἰσώπειον αἷμα: κελ. Ζόμῃον., 1, 47, ἀγϑὸ 1 ομηϊβϑίοη ἀο 
Δελφοῖς (1. 11) οἱ 14 να΄. μυϑεύεσϑαι (]. 15). -- Ἢ, αἰσώπειον 
αἷμα: ἐπὶ τῶν δυσαπονίπτοις (1) ὀνείδεσι καὶ (5) καχοῖς συνεχο- 
μένων" οἱ γὰρ “Δελφοὶ τοῦτον ἀνελόντες πολλαῖς δι᾽ αὐτὸν ϑεο- 

6 ἀλλ αὐτὸς ἐξελϑὼν, αὰθ ἀοπηοηΐ, ΡὈ. 6Χ.,) 168 Ὑη88. 46 ΠΙορόπίθη, Βθυ Ὁ]6 Ῥγὅ- 
[όγ 8016. --- Οὗ, Ῥίιορόη., τη5. 46 Ὑίθηπο, 1, 42. --- ὃ Οὗ, Μδοαν., ΠῚ, δγ. --- 
9 ΒΓ 06 τηοῦ ὧδ σοτητηθηοθ 16 ἔγαρτηθπῦ 46 1ὰ αὐδύγϊ τη οο]]θοξΐοι ἀθ ΜΊΠΟΡ, 
Μέϊαηιγοβ ὅδ ΤΑξἐῤγαίινο σγοσηιιο, Ὁ. 876. --- 10 παρ᾽ αὐτοῦ Μ: παρ᾽ αὐτῶν 8. 
-- Τ παρόσον οἱ Μ. --- 3 τοὺς Μ: τοῦ 5. --- 18 λαγωοὺς Μ. --- 1,68 τηοῦ5 
οἴχοῦντες καὶ - τὴν νῆσον τηϑπαπθηΐ δ η8 ὅ; οϑέξθ ἰδοῦπθ ἃ ὁ οοτη]όθ οἱἷ- 
ἄοβϑαβ ἃ 1᾽αἱᾶάθ ἀ6 ΝΜ. --- 15 πληϑυνϑέντες ΜΝ: πλαχυγϑέντες ὅ. --- 16 ἔμφειραν 
ου ἔφϑειραν 8. (ἃ 66 4] 561}}0]10): διέφϑειρον ΝΜ. --- 1ἴ ὡς ἄρα Μ: ὡς 8. 
-- 18 παρ᾽ αὐτοῦ τρωϑεῖσα ϑανατώϑη 8. δ᾽ αἱ ἀοππό 16 ἰοχίο ἀ6 Μ. --- 19 πα- 
οὐὖσον τὸν Μ. --- 39 Ἔστι οἱ 165 τηοῦβ βαϊναμῖβ Π6 56 ᾿ἰδοηῦ Ρ8ὰ85 ἀδη8 Μ. Οἵ. 
ϑαυϊᾶ, ἃ ᾿νάγυρος. 

88. 1 δυσαπονίπτοις ΜΝ: δυσαπολίπτοις ὃ. --- 3 χαὶ οΥηἶβ Ρᾶ Μ οὐ ΜΠΠον. 
- 8 ἐνέπεσον 8: ὑπέπεσον Μ. 
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μηνίαις ἐνέπεσον (8), ἀεὶ τὸν τούτου φόνον ὀνειδιζόμενοι. ΜΊΠΟΥ, 
Ρ. 576. 

84. Ἐ Αἱ χάριτες γυμναί: χτλ. Ζέμον., 1, 86, ἀγϑὸ 168 γϑὺ. 
δεῖ τὴν δωρεὰν ἀφειδῶς καὶ χαρίζεσϑαι. --- Ἢ, .4ἱ Χάριτες 
γυμναί: ἐπὶ τῶν ἀντιχάριτας προαπαιτούντων (1) προτρέπεται 
γὰρ τὰς χάριτας προῖχα παντελῶς χαὶ ἄνευ τινὸς αἰτίας γίνεσϑαι, 
εἴπτερ κυρίως χάριτες εἶναι βούλονται. 

8ὅ. ᾿“χκλητὶ κωμάζουσιν εἰς φίλων (ἢ φίλοι καὶ Αὐτό- 
ματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι: ἐπὶ τῶν ἐξ 
ἀγάπης (5) ἐπὲ τὰς τῶν φίλων τραπέζας ἀχλητὶ παραγινομένων 
(ΜΠ ον, ν. 8717) ἢ (56) αὐτομάτως πορευομένων ποι. 

86. κρον λάβε καὶ μέσον ἕξεις: τούτῳ (οὕτω 5, ἰαπίϊνο- 
τηθ πη) χρώμεϑα ὅταν τινὰ τὸ αἴνιγμα τὸ δωρηϑὲν (δῖ. Μ: 5. λογία 
τὸ δοϑὲν) νοῆσαι τιροτρετεώμεϑα᾽ χτλ. ΜΉΪον, ν. 5771. 

87. ἘΞ λλα μὲν ὃ Δεύκων (Ὁ, ἄλλα δ' ὃ Δεύκωνος 
ὄνος φέρει: χελ. ΜΉΗΪϊογ, ν. 819. 

58. ἢ ζ3λλο γένος κώπης : ἐπὶ τῶν παραδόξους πράξεις 
'πανουργούντων (6οτι., ἄγδο 8, χαιγουργούντων)" φασὶ γὰρ Ἥρα- 
᾿χλέα ἐπὶ τὰς ] ηρυονείους βοῦς ἐν λέβητι περαιωϑῆναι, ἱστῷ μὲν 
τῷ δοπάλῳ χρησάμενον (χρησάμενος Μ: «ἴοτί. χρησάμενον» ΜΙ]- 
6γ: χρησάμενον 858 1 ἀδηβ 5), ἱστίῳ δὲ τῇ λεοντῇ, σχοίνοις δὲ 
τοῖς τῆς φαρέτρας ἱμάσιε (6ΟΥ1., ἄγθο 85., ἑμᾶσι), κώπῃ δὲ τῷ 
τόξῳ" ὃν οἱ τηνιχαῦτα ἰδόντες τὸ παρὸν ἐπεφώνησαν. ΠΟΥ, 
Ρ. 8579. 

89, αὶ Τ᾿ νῆο]6 ζΖλλος οὗτος ““ρεοπαγίτης (ΜΉ ον, ν. 819), 
ὁπ ᾿ἰῤ ἄδῃβ 5: Εἰς Τροφωνίου μεμάντευται (-τευσαι ΜΝ)" 
φασὶ δὲ (οοτν. γὰρ ἀγοο ΜῈ) τοὺς εἰς τὸ σπήλαιον αὐτοῦ κατα- 
βάντας σχυϑρωπάζειν ἀεί (Μ΄: σχυϑρωπάζειν χαὶ μηδέποτε δια- 
χεῖσϑαι). 

40. ΞΞ Ἄλλος οὗτος Ἡραχλῆς: κτλ. Θτόρ. ἀ6 ΟἾΥΡΓΙΘ, Πι8. 
ἀδ [μογἅρ, 1, 88. --- λλος οὗτος Ἡρακλῆς: χελ. δυϊά. -- Καὶ 
ἄλλως, λλος οὗτος Ἡρακλῆς: ἐπὶ τῶν βίᾳ (ἢ τι πραττόν- 

84.1 προαπαιτούντων: προσαπαιτούντων 8. 
85. 1 εἷς φίλους Μ εὐ 5: εἧς φίλων οοΥντὶρό α᾽ αρτὸβ Ζέποθίοβ, Π, 46. --- 

3 ἐξαπίνης ὃ ̓Ἵχλητί Ῥουνγαῖδ δέχ 8Ι0υβ ἃ ΒΌΡΡΥ ΤΉ Γ. --- 51,6 θη ἀ6 1᾿6ΧΡ]!- 
οδέϊοπ ἃ ῬδγοΡ (6 ἢ ταᾶπαὰθ οθζ ΝΊΠ]ΠΘΓ; 6116 56 σοίσουνθ ἄδη8 1ΠῸ δα 6 
γϑαδοίίου,, 66116 α᾽Αροβίο!οβ, 1, 932, τηδῖβ ἀνθὸ 16 τηϑαναῖβο ναυϊδηΐθ ποῦ. 

87. 1 “εύχων οἱ οἱ-αργὸβ “Ζεύχωγος ὃ: “άχων, ρυΐβ ““άκωγος Μ. Ὠόϊ]ὰ Μ1- 
16ν, ποίβ 7 46 1ὰ ρ. 8719: «1;186ὁ2 “εύχων- Ζεύκωνος, Ζέῃ., 1, 74. » 

40. 1 βίᾳ 8: τῷ βίῳ Μ. οὐ ΜΠΠ6Ρ. βίᾳ ἀναϊῃ ὀϊό οοπ͵]θοξαγό ρὰγ Ναυοῖ, 
Μέϊαηρεβ8 φγξοο-τοηιαῖγβ, . ΤΠ, ν. 154. --- 3 παρόσον οὗτος Μ. 
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των" οὗτος γὰρ (5) ἅπαντας τοὺς ἄϑλους βίᾳ χατεπράξατο. ᾿Επὶ 
τούτων χαὶ τὸ “ρης τύραννος. Μόν, ν. 8578. 

41. " ᾿“μάλη ὃ καρπός. Καὶ παροιμία, Αὐταῖς ἀἁμάλαις: 
ἐπὶ τῶν πιανωλεϑρίᾳ διαφϑειρομένων, οἱονεὶ αὐτοῖς βάϑροις (ἢ). 

42. ᾿“μαλϑείας κέρας: κελ. Ζόπορ., Π, 48. --- Καὶ ἄλλως, 
᾿μαλϑείας κέρας: ἐπὶ τῶν ἀφϑόνως χαὶ εὐδαιμόνως ζώντων 
χαὶ εὐϑηνούντων καὶ εὐπραγούντων. Ἔνϑ᾽ ἵνα μοι βίος ἐσεὶν 
᾿“μαλϑείας χέρας αἰγός" ὅτι τῇ τροφῷ κτλ. ( ἈΔροβί., ΤΠ, ὅ9, 
ΑΥ60 1605 ἄριχ Δάἀάίτοη5 βυϊναηΐθθ (οαΐγθ 661160 ααἱ γίθηΐ α᾽ δίγο 
βἰσῃδ]66): 1.10 (ἀρτὸβ οὐχ ἔχουσα), γάλα (δ), εἰ 1. 14 (ἀρτὸβ κέρα- 
τος), ὅϑεν τοὶς εὐδαίμονάς φασιν ᾿μαλϑείας κέρας ἔχειν. 
- Καὶ ἄλλως, ᾿“μαλϑείας κέρας: κτλ. δα. 

48. ἘΠ Αμβρις (ἡ μαίνεται: ἐπὶ τῶν συνετὸν μέν τι ττρατ- 
τόντων, μαίνεσϑαι δὲ τοῖς ἀσυνέτοις δοχούντων" χρησμοῦ γὰρ 
δοϑέντος Συβαρίταις (3) ἀτιολεῖσϑαι τεάντας ὅταν ϑεοῦ βροτὸν (8) 

προτιμήσωσιν, ἰδὼν σπτοτε “ἄμβρις ὃ σοφὸς οἰχέτην τιροσφυγόντα 
σηχῷ ϑεοῦ καὶ ἐχεῖϑεν ἀποσπασϑέντα, εἶτα πρὸς τοὺς τάφους 
τῶν τοῦ δεσπότου αὐτοῦ γεννητόρων χαταφυγόντα χαὶ σωϑέντα, 
χαὶ τοῦ χρησμοῦ μνησϑεὶς, ἐξαργυρισάμενος τὴν οὐσίαν αὑτοῦ 
ὑπεχώρησε τῆς Συβάρεως, δόξαν μανίας (6) τοῖς “τολίταις παρα- 
σχών " οἱ δὲ μετ᾽ ὀλίγον πανωλεϑρίᾳ διεφϑάρησαν. Μηον, 
Ρ. 880. --- Καὶ ἄλλως, μυρις μαίνεται: ἐπὲ τοῦ φρενήρους. 
Θεωρὸς χτλ. δυ1., ἀγθὸ 18. γαΐ. μετέστρειμψαν 8. θῇ. 

44. ἘΦ4μ᾽ ἔπος, ἅμ᾽ ἔργον: καλ. Ζόμον., 1, 77. --- Ἢ ἀλ- 
λως, μ' ἔπος, ἅμ’ ἔργον: ἐπὶ τῶν ταχέως ἀνυομένων, ἐφ᾽ 
ὧν (1) καὶ τὸ ᾿Τφύας εἰς πῦρ(5) (τὸ γὰρ ἰχϑύδιον τοῦτο (ὃ) 

41. 1 (οὲ δγίϊοϊθ ραγαῖν αγοὶγ ὁϊό θιηργαπίδ ἃ ὰἢ Ἰοχίαπθθ ἄδη8 16 βσθῃ 6 
46 οθ]ὰϊ 46 ϑαϊᾶδβ. 

42. 11,868 τηοῖβ χαὶ εὐδηνούντων - χέρας αἷγός ταλπαποηῦ ἄδηβ 16 ἰθχίθ 
Α᾽ Αροβίο]οβ; 1158. 86 τοίγσουγθηῦ ἃ 1᾿ αῦίϊοθ 4ἀθ δ ϊάδβ, ὐίϊοϊθ ααΐ, ἄὰ τοβίθ, 
οϑὺ ϑηβαϊίθ ᾿ἰδεδυα]θτηθηῦ τοργοάαϊν ἄδη8 πούγθ τη8. 3, Θουηπλθ ὑγοϊβίδτηθ ΘΧ- 
Ῥ]]οαὐΐου ἅἄὰ Ῥγόνουθθ. --- 3086 τηοῦ γάλα οὖ, ἄθ ποανϑαι Ρ]18 Ἰοῖτι, 168 πιοὺβ 
αὑἱ νἱθηπθηὺ ἃργὸβ χέρατος, 86 ᾿ἰβθηῦ ομοζς Ρ] αἰδσαὰθ ({. 1 ἀθ ϑ'οῃποία.- 
Τ,ϑαύβο}), 11, 27. 

48. 1 Ἄμβρις Μ οὐ 8, Ἰοὶ οὐ ρ]υβ θᾶβ, οουγιρίϊου 46 μυρις οἱ Ρϑαΐ-δίγο 
46 Θάμυρις (οἵ. Ὀϊορόῃ,., ΠΙ, 96, οὐ Τ᾽ απποίαὐίοη). --- 3 Συβαρίταις ΜΝ: Συβα- 
ρίτας ὃ. -- ὃ βροτὸν 8, ἀό)]ὰ οομ͵θοίαγδ ρὰν ΜΊΠ6Ρ: βρωτὸν Μ. -- 4 μανίας 
ΤηΔη6 06 ἀλη ΜΙ οὐ οὔθζ Μ|Πον. Νϑιποῖς ἃ ἕαϊ τϑιηδυαθπον (Ρ. 164), αὰ6, βοἱέ 
ἀνϑηΐ, βοϊῦ ἀργὸβ 16 τηοῦ δόξαν, 11 ἔΔ]Παἱδ ΒαΡΡΙόο μαγέας. Οὐτήτηθ οἡ γοϊξ, 
μανίας νἰθηῦ δὴ 5. αργὰὸβ δόξαν. 

44, 1 ἐφ᾽ ὧν]. Ἐπὶ τούτων Μ. -- 3 “φύᾳ ἐς πῦρ ΝΜ (οοἴππια Αροβίο]ἶοβ, 
ΙΝ, ὅ7), Ὀἱορόπίοῃ, τη8. ἄρ ίθημπο, 1, 64, ἄοπμθ δαβδὶ 16 ῬΡΟνΟΡθΘ 8008 ἃ 
ἴουιηθ φύας εἰς πῦρ. --- ὃϑπαρόσον τὸ λυχίδιον τοῦτο Μ, Ναποῖς ἀναὶξ 
Ὀίθη νὰ (ρ. 164) αὰθ « δὰ Ἰίθῃ 46 λυχέϑιον 16. 560ὴ5 ἀοιηδπᾶδὶο ἐχϑύδιον. » 
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ἅμα τῷ ϑίξαι πυρὸς ἕψεται) καὶ τὸ Θᾶττον λόγου καὶ τὸ 
Θᾶττον ἢ Βούτης (λείπει δὲ τὸ χατείργασται (4) ἐν τῇ Στιοᾷ 
γὰρ διαφόρων εἰκόνων ἐζωγραφημένων μία ἣν ἣ ἐπεγέγραπτο 
Βούτης τούτου δὲ τὸ κράνος καὶ οἱ (ἢ) ὀφϑαλμοὶ μόνοι ἐφαί- 
γοντο, τὰ δὲ λοιπὰ ἐδόκει ὑττ᾽ ὄρους χρύπτεσϑαι (5) διὰ γοῦν τὸ 
εἶναι τὴν τούτου εἰκόνα σύντομον εἰς τὸ ζωγραφεῖσϑαι παροιμία 
ἐγένετο). Μη ογ, Ρ. 819-880. 

45. " ᾿Ανενδεὴς ὁ Θεός: ἐπὶ τῶν μηδενὸς δεομένων" παρό- 
σον οὐδενὸς ἐπιδέεται ὃ Θεὸς ("). 

40. ᾿νερίναστος: κτλ. ϑαϊά. 1πβαυ᾽ ἃ λέγεται (]. 18), ἀνθὸ 18 
γαῖ. ἀρινεὸς (1. 9). --- Καὶ ἄλλως, ᾿Ανερίναστος εἶ: κτλ. Ζ6- 

Π0}., ΠΠ, 28, ἄγθο 168 γδῦ. ἐφάπτουσι (1. 18), σφῆνας (1. 20), οἱ 
οϑίΐθ δοποϊ αϑίοι (ρ. 839, 1. 1-2): διόπερ τούτων (1) εἰρῆσϑαι τὴν 
παροιμίαν. --- Ἢ, ᾿Ανερίναστος εἶ: ἐπὶ τῶν ἅπερ ἂν λάβωσι 
μὴ κρατούντων" ἐν γὰρ τοῦ ἐρινεοῦ τῷ καρπῷ ζωΐφια γίνεται ἃ 
προσαγορεύουσι ψῆνας᾽ τούτων οἱ γεωργοὶ λαβόντες ἅτιτουσι 
τῶν χλάδων ταῖς συχαῖς, ὅπως αὐτῶν ὅ καρπὸς οὐκ ἀπορρέῃ 

(8.0) (ὃ). 
41 Ἄζνϑρωτπος κρίβανον: παροιμία ἐπὶ τῶν καινόν τι 

ἐφευρηχκότων" ἄνϑρωπος γὰρ «Αϊγύπτιος εἰς τὴν τῶν ἄρτων ὃτι- 
τησιν ἐπενόησε τὸν κχρίβανον. --- ἄνϑρωπος ἄδηβ 16 πι8. 5. δϑὲ 
ὁοΥδ, αἰπϑὶ αα} δύ 886] ἀδη85᾽ 168. Τη88.; ἄγνος. Οδὲ δυίίοϊθ δὲ 

Ριέοέδέ οὐ βαϊνὶ α᾽ δυίγοβ Δ. 0165. Θοπηθηραηΐ ΡΔῚ ἰ685΄ ἸΘ Γ68 
ἦνϑρ- : ἃ πὟ ἃ. οοτίαϊποιηθηΐ ροϊπί αἰ θυγθαν ἄδηβ 18 Ἰθοίαγο 
ἤζνϑρωπος. Μαὶβ Θομγ θυ  ββοη5 ἰὼ ΙΘοῸπ ἀὰ Πη8. θη ““ζ»γγνος (Δ η8 
16: Ἰθιηπηθ οὐ ἄδηβ 1᾿ΘΧρ! θα! 0}), οὐ ποὰβ ΓΘ ΓΟ ΟΠΒ τὲ ΡΟῈΓ 
τοῦ 1π Δ001016 ἀθ διυϊάαβ, α᾽ ἀρτὸβ Ιθαθ6] 1 Ἰπνθηίίοη ἀὰ ἴα ἃ 
οαἶγο 16 ραΐπ βδγαὶϊς ἄπθ ἃ ᾧἂπ πργυρίϊθῃ ἀμ ποι ἀθ ζννος. -- 
[πὸ δαΐτθ νϑυβίοη τοι ]αραὶϊί 16 ποπὶ (6 ᾿ ρυρίθη Απποβ ρᾶΓ 
οΘἸαὶ ἀθ ΓΕ  υρῆθημθ Αηπθ. γογ. “ρροηά. Ῥγουογῦ. ([. 1 ἃ6 
ΒΟΒηοΙ ἀθνίη - ΠωΘαὐβ0}}, 1, 81, οὐ 14 τόἀδοϊοη βαϊναπίθ 4 ποτ 

οοΟἸ]θοίϊοι : “2 γγας κρίβανον: μυϑεύεται [ὅτι] τὴν “ἄνναν .1|- 
γυττίαν οὖσαν εἰς τὴν τῶν ἄρτων ὄτιτησιν ἐπινενοηχέναι τὸν κρί- 
βανον. 

48. ᾿2πὸ γραμμῆς: κελ. Ἀροϑί., ΠΙ, 48. ---- Καὶ ἄλλως, “πὸ 

Ο᾽ εϑὺ Ῥτϑοϊβόμιθηξ 16 Ἰθεφοῦ 46 ποὺβ ΟἶγΤΘ 16 τη8. 5. --ὀ Ἁ4 χατειργάσϑαι Μ 
οὐ 5. - δοῖ Με τηδηαὰθ ἀλη 8. -- ὁτὰ δὲ λοιπὰ χκρύπτεσϑαι Μ οὐ ΜΙ1Ποθν. 
1,6 τπῖβ. 5. νἱθπὺ Θοτα 6 πουγθαδβοιηθπὺ 1ὰ Ἰδοαπ ἅὰ τη8. Μ. 

45. 1 Οἵ, Ζόμπορ., 1, 17. 
40. 1 διὸ ἐπὶ τούτων) -- 3: (δ8ὲ ἀπ τόδαοίίοη αργόρόθ ἀθ 1᾽αγίϊοϊθ ἀθ 

Ζόμποριοβ. Οὗ, Τ ψηιοῖ, Μαρση. ἃ ᾿ἀνηρίγαστος. 

9 
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γραμμῆς καὶ πὸ βαλβῖδος, ἤτοι ἀπ᾽ ἀρχῆς, καλὸν δεῖ 
εἶναι (ἢ. 

49. «Ζρπαγὰ τὰ Κοννίδα(") : Κοννίδας ἐγένετο τιορνοτρό- 

φος, πλουσιώτατος γοῦν ἐκ τῆς ἐργασίας γενόμενος, ὅστις (3) τελευ- 

τῶν διέϑετο οὕτως; “ρπαγὰ τὰ Κοννίδα. ᾿“ναγνωσθϑείσης 
δὲ τῆς διαϑήκης ὃ δῆμος τάς τὸ παιδίσχας καὶ τὰ χρήματα διήρ- 

.πασεν. 
50. Βάγας (810) ἕστηκας: οὗτος ἕστηκεν οἷον ἀχανὴς καὶ πα- 

ταγώδης (1) καὶ ὑπόμωρος (ἢ). 

51. Βαλανεὺς εἶ (1): ἐγεὶ τοῦ πιολυτιράγμονος " οὗτοι γὰρ σχο- 
λὴν ἄγοντες πολυτεράγμονές εἰσι. ατόρ;. 46. ΟἾΎΡΙΟ, πι8. 46 Πμογάθ, 
᾿ΕΤΟΣ 

δῶ, Ἐ Βάλλ᾽ ἐς κόραχας: τουτέστι ἄπιϑι ἐς ἀπώλειαν καὶ 
φϑόρον" ἀπὸ ἱστορίας ἐν ταῖς παροιμίαις χειμέμης (, ἐπὶ τῶν 
ὀλέϑρου ἀξίων (5) οἷον κατατεόντισον. 

58, Βασιλικὸν βοΐδιον: ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ νέου Ζιονύ- 
σου (1) βασιλεύοντος βοῦς ἀπέτεχεν ἕξ βοΐδια" πρὸς ἀγαϑοῦ δὲ 
οἰωνοῦ τὸ συμβεβηκὸς λαβὼν ὃ Πτολεμαῖος τεροσέταξεν ἐν τοῖς 
βασιλείοις μετὰ πάσης ἐπιμελείας πολυτελῶς αὐτὰ τρέφεσϑαι (3). 

ὅ4, Γεράνδρυον μεταφυτεύειν: ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου " παρεγ- 
γυᾷ ὅτι μὴ δεῖ τοὺς παρηβηχότας (1) προάγειν (5) εἰς τὰ τῶν ἀχ- 
μαζόντων ἔργα (δ). Ἔστι γὰρ γεράνδρυον παλαιὸν φυτὸν καὶ γεγη- 

48. 1 Οἵ. ατόρ. 6. ΟἾγΡΓθ, τη8. 46 Τιϑυᾶθ, 1, ὅθ. 
49. 1 Οὐταρ. 16 τηδτὴθ ῬγΓΌυΟυθΘ, τηδῖβ ἄγθὸ ἴθ ΠΟΤῚ ῬΙΌΡΓΘ Κινγάρου δὰ 

1ῖοαὰ 46 Κονγέδα οὐ ἂπθ ὀχρ]οαύΐοπ ἐγοπαπόθ, Ομ Ζόπορ., 1, 81. 1,ἃὰ τδᾶάδο- 
ἰΐοη ἀ6 5. οϑὺῦ ὰἂθ αὐγόρ 4θ 66116 αὰ τϑργοάαϊξ, ποὴ 116 Ὸγ5 5808 ἴδαΐθ, 
16 τι8. Μ. Ναῦοῖκ ξαϊὺ τϑιπδταθον (ρ. 149) αὰθ 16 ἸΙεφοη α᾽ Ἡόβυοῃῖοβ ἁρπαγὴ 
τὰ χόργα Β6ΙΩΌ]6 ρ]αὐδὺ ρᾶΥ]Ὲ ν᾽ δὲ ἕανθυν ἀρ Κοννίθα αὰ 46 Κιγγνάρου. --- 
3 Κογγνίϑας ἐγένετο πορνοτρόφος Σελινούσιος, ζὃς Ἰπβότό Ῥᾷ ΝΑῦοῖ πλουσιώ- 
τατος ἐχ τῆς ἐργασίας γενόμενος, ... τελευτῶν χτλ. Ν. 

δ0. 1 «Ὑοοαθα!ατη βαθρθούμστη, αποᾶ πϑαὰθ ΠΟ θοκίαβ ΑρΡΊΔΟΡ. Ρ. 27 ρτο- 
» ὈΔΌΠΠ ΟῚ Θχρ οαϊῦ, πθαὰθ ΒΟ Βαγᾶγαβ, αἀπῦτῃ παταικώδης οΟμ] ]οοτθῦ, ῬτῸ- 
» ῬΔΌΠΙΟΥ οπιθηάανῦ.» (Τῇδβαι8- οὐ, ἃ Παταγώδης.) Παταγώδης οϑὲ 
ἔογτηδ οοιήτηθ ϑορυβώδης οὐ ταραχώδης : ο6 ἀδναϊοπὺ δέγα ὑγοὶβ ΒΥ ΒΟΉ ΤΗΘΒ. 
Τοῖ 16 οοῃύοχέθ βαρρὸγθ 18 οογγυθούϊοῃ ἀπαταγώδης (τηοὐ ᾿ἱποοππα δὰ Χ ἰΘΧ 4168): 
οἵ,, ἃ οὐὐό ἃ6 χρειώϑης οὐ ταραχώδης, ἐχρειώδης οὐ ἀταραχώδης. --- 3. ΟΕ, 
Βυϊα, ἃ Βησᾶς ἕστηκεν. 

ὅ1. 1 εἶ ὯΘ 856 110 ρᾷ8 οἴοζ αγόρ. 46 Οἴγρυθ. ὅθ τηοὺ οϑὺ 1οὶ ἃ 88. ῬΪδοβ, 
οὗ, οἱ-ἀθϑβϑὰβ “νερίναστος εἶ; οἴ Ζόποθβ., 1,62, Βάκηλος εἶ, οἷο. 

ὅ2. 1 Φαβαυ οἱ ο᾽δϑὺ 1’ υίϊοϊθ 46 ϑαϊᾶαβ. -- 3 Οἵ, Ζόμπορ., ΠΠ|, 77. 
ὅ8. 1 Πτολεμαίου τοῦ νέου “ιονυσίου 3, Θοτητηθ 16 τη8. Β ἀθ Ῥίορδπηίοῃ. 

ΠῚ 8᾽αρτὺ 46 Ῥιοϊότιόθ ΧΙ αἰξ Αὐἱδία,, ρὸτθ ἀθ 1ὰ ἕδπιθυβ ΟἸδορᾶίσθ. Οἵ. 
ῬΑΡθ- Βρηβοῖον, Ἡγογίουθιιοῖ, ον σγίοοῖι. Εἰσοηηναηιθη. --- 3 Οἷς, Πίορόη., ΥΠ|, 
41, ἀγϑὸ 168 νᾶγ. ἄθ Β οἱ Κὶ. 

ὕά. 1 παραβεβηκότας 8. --α ὃ προσάγειν ϑαϊᾶ. --- 8. ὥΤοῦΐθ οοὐέθ Ῥγθιηϊὸγθ 
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ραχός" εἴρηται παρὰ τὴν δρῦν ἥτις πρῶτον δοχεῖ φυτὸν γενέσ- 
ϑαι (ἢ). 

ὅδ. Μηΐον, Ρ. 878,1. δ: Γυμνότερος ὑπέρου, ὃ ἐστι ξύλον 
μεϑ᾽ οὗ τρίβουσι πισσάνην. Τήτο, ἀγθὸ 5: πτίσανην. 

ὅθ. “ανάκη ("). Τοῦτο νομίσματός ἐστιν ὄνομα ὃ τοῖς νεχροῖς 
συνέχαον (3) Νεὼς ᾿“χερουσίας ἐπίβαϑρον (8). ϑαϊά. 

57. ἘΞ Ζέχεται καὶ βῶλον .4λήτης: κελ. Ζόπον., Π1, 22. 
--- Καὶ ἄλλως, Ζέχεται καὶ βῶλον ᾿“4“λήτης" ἐπὶ τῶν ἅπαντα 
πρὸς τὸ κρεῖττον ἐχδεχομένων. ᾿“1λήτης γὰρ, ὡς φησι Δοῦρις, 
ἐχπεσὼν (ἢ Κορίνϑου, κατὰ χρησμὸν τοῦ ϑεοῦ ἐπειρᾶτο (3) πάλιν 
χατελϑεῖν ἐς τὴν χώραν" περιπεσὼν γάρ (Ἰἴτο δέ Ὁ) τινι βουχό- 
λῳ (δ), ἤτει τροφήν" ὃ δὲ βῶλον ἐκ τῆς ττήρας ἀράμενος ἐδίδου" 
ὃ δὲ ᾿4“λήτης ἐδέξατο οἰωνισάμενος καὶ εἰπτών. 4“έχεται καὶ 
βῶλον ᾿4λήτης. ῬΙαίαταπα (ἰ. 1 ἀθ6 Θ'οιποίά.- ϑπΐβο}), 1, 48. 

ὅ8, ΝὍθποκ «4 αὐτό 1᾽ αἰὐζθηῦοι β5α1 ἰὰ Ρ]αρατί ἀ65 υθηβθῖρῃθ- 
τηθηΐβ ΠΟΌΥΘΔΙΧ ΔΡΡΟΥόβ. ΡΣ 16 τοῦθ] ἀθ Ῥτόνουθο8. αα᾽δ Ρὰ- 
ὈΠ6 ΜΠΠΟγ. γοΐοὶ οοροπᾶδηξ ππθ ἰηξόγθββαηΐθ [Θοὸη απ] Π6 Βθιη- 
ὉΠ6 Ῥᾶ5 ἃυοὶῦ τϑιηαταπόθ. ἘΠ|Ὸ οϑύ Θοπη1Π6 ἃ ΠΟΤ Τη5. ὅδ. δὲ 811 Τη8. 
Μ. Μηϊον, ἡ. 371,1. 14: Ἕβδομος βοῦς. Ἐν ᾿ϑήναις γὰρ οἱ 
πένητες ἕξ ἔμψυχα ϑύοντες πρόβατον, ὗν, κτλ... ἕβδομον ἐπέ- 
ϑυὸν πέμμα εἰς σχῆμια βοὸς πλασϑὲν, ὃ ἕβδομος ἐκαλεῖτο βοῦς. 
Ὀίγουβ ρᾶγόμη στ Ρ65 ταρρουγίθης ἰὰ τηδηθ Θχρ] 08 ; ἰοὰβ 118 
ΔΠποποθηί εἰϊχ δηϊπιδαχ δου, 4115 56 τηρίζθηΐ ἃ ὁππότ υ. 
Ὀἰορόπίοη (ΠΙ, 50) οἱ Αροβίο!οβ (Υ, 8) ἀοππθηΐ: σερόβατον, ὗν, 
αἶγα, ὄρνιν, πετεινὸν, χῆνα. Απ ἴθι ἀ6 σπτετεινόν, [Θαίβο Θοῃ- 
Ἰθοίαταϊς πέλειαν: 11 ποδί ρὰ8 ἰοιηδό 1πϑί6, αἰπϑὶ απ Ὸἢ γἃ γΟΪΓ. 
65 ἄδαχ πιοίβ ὄρνιν δὲ πετεινόν, "πη τουϊοπέ ἃ 1᾿δαίτο: οἱ θα 
Ὧ6 ποι ἰαϊξ Ρ᾽.5 απ οἶπα Ὑἱοῦηθ8 δὰ ἴθ ἀθ βῖχ. Μδοδυῖοβ 
(1, 89) π΄α ροϊπέ 16 ἰΙθφοῦ πετεινὸν; 16 βχίδηθ ΔΗΪΠῚΔ] ΤΠΔΠΟῈΘ 
ΔΌΒΒὶ ΟΠ62 [αἱ]. ὙοΪοὶ ΘΠΟΟΙΘ 165 θΊη68 αἀοπί 86 βου βυϊάδθ ἃ 
Βοῦς ἕβδομος : ... ϑυομένων δὲ τῶν ἕξ ἐμψύχων, προβάτου, ὑὸς, 

ρναγίϊθ 46 1᾽αγθϊοϊθ 86 11ὖ, βαιῦ 165 νᾶγ. ποίέθβ, ομθζ δ 188. --- ὅΡοὺγν οοίΐο 
ἔπ, οἵ. Μδοαγ., Π, 76. 

ὅθ. 1 “ανάκι 8. --- Ξ συνέχαον 8: ἐδίδοσαν πάλαι συγχηδεύοντες ϑαϊᾶ. -- 
8 ἐπέβαϑρον ϑαϊᾶ.: ὑπόβαϑρον 8. 

57. 1 ἐχπεσὼν 8: ἀποπεσὼν δαϊ(. --- 3 ἐπειρᾶτο ὃ: ἀπεπειρᾶτο 61. -“--- 
8 πάλιν χτηϑεῖν" ἐνὶ τῆ χώρᾳ περιϊδών τινα βουχόλον δα ϊῦ., ἀν θο ᾿᾿δπηποίαξϊοπ 
βαϊναπξο: « ἐγὴ βαηθτα 6586 ποαπίῦ: νἱδθπέαν οχοίἴ5β8 μαθο: ἐλϑὼν οὖν εἷς 
» Κόρινϑον, ἐν τῇ κτλ.: αἰϊίον ΥΥ γεθηδομίαβ : οοντῖριῦ οπῖτη : πάλιν κατελ- 
»ϑεῖν" χαὶ ἐν τῇ χώρᾳ ἰδών τινα βουκόλον χτλ.» Οἡ γοϊδ αὰ6 16 Θοπ͵θοίανθ 
ἂς ὙΥγυξοηθΔΟἢ 86 ταρρτοομαῖξ ἀόϊὰ θϑαῦοοιρ ἄθ 16 Ἰαφοθ Ῥ]δαβι0]6 απ 
ποὺβ ἔοαγηὶϊξ δυ]ουγα αὶ 16. τη8. 8. 
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αἰγὸς, βοὸς, ὄρνιϑος, χηνὸς, ἐθύετο ἕβδομος ὁ ἐξ ἀλεύρου. Δὰ 
Ρτόγουθο οα΄ 46 16 Ῥγθιηϊὸγο οΟἸ]θοίΐου ἀθ ΜΊΠΘΙ (ρ. 857), 1᾿όπα- 
τηόταϊίϊουμ οϑὲ ὀοποοιδηΐίθ ἄγθὸ 66116 46 δυϊάαβ: ἕβδομον δὲ, 
ἐπειδὴ τὰ ἔμψυχα ἕξ ἔϑυον (ο᾽ οϑὲ Αἰπδὶ κι Ἢ δας ΟΥ̓ ΟΡ ΤΑΡΐΘΥ 
ἅγθ0 Νᾶποκ, Ρ. 158, οἱ βοὴ ἐξέϑυον) οἱ πένητες, πρόβατον, ὗν, 
αἶγα, ὄρνιν, ἀδδα χῆνα, καὶ ἕβδομον τὸν πετεινὸν βοῦν. Μαὶβ Ιὰ 
τηθηΐΐου ἀπ θα ρϑιτηὶ 168 Β'χ Δηϊπηδχ υἱγαπίβ ααἱ βοηΐ 580 ]- 
Πόρ. οϑύ ἱπδπη 551016. 1.6 ἰθχίθ οοπηπῃ ἃ ἰὼ απδίτ!μθ. 601160- 
τἴοῃ. Ῥδγὀι ορτρῃααθ ἀ6 ΜΠ] οὐ ἅτ πιβ. 5. τόγοϊθηΐ 16. ὩῸΠῚ 
ἀὰ 5ἰχίδμηθ δηΐμηα]. Ο'δίαϊξ ὑπ σαπαγᾶ: ἕξ ἔμψυχα ϑύοντες, 
πρόβατον, ὗν, αἶγα, ὄρνιν, χῆνα, νῆσσαν, ἕβδομον ἐπέϑυον πέμ- 

μα κτλ. 
50. Ἐ Εἰς κυνὸς πυγὴν ὁρᾶν: ἐπὶ τῶν λημώντων τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς ἤτοι ὀφϑαλμιώντων. ᾿Επέλεγον καὶ (1) [ς κυνὸς 
χπυγὴν δρᾶν] καὶ τριῶν ἀλωπέκων (5). 

Οἱ τρίτου ἅἃθ Ρθι ΡΪα8 ὈδΔ5 ἀδη8 ἃ ΘΟ] ΘΟ 0, ἃ 800 Τ8Πρ' 
ἄδηβ Τ᾿οτᾶτο δΙρμαθόϊαπθ, ὑπ γαῦϊαπίθ ἀπ τηδηθ ΡΙΌΥΘΙΒΘ, 
{ἰτέρ, αἰηδὶ απ 1 Θχρ]]οδίΐοι ααὶ 1 ΔοοοΙρᾶρη6, αἰἼΠ6 800116 517 
Αὐιβίορμδπο, «οἠαγηίθη8., ν. 868; 1ὰ γοϊοὶ: Εἰς πρωκτὸν κυνὸς 
βλέπε: τοῦτο ἔλεγον τοῖς ὀφϑαλμιῶσιν. 

600. Ἐνδυμίωνος ὕπνος: Ζόμπορν., Π1, 76. --- Καὶ ἄλλως, ᾿Ἔν- 
δυμίωνος ὕπνον καϑεύδεις: χελ. Βαϊά. --- Καὶ ἄλλως, Ἔν δυ- 
μίωνος ἥδιον καϑεύδει (1): ἐπὶ τῶν .... () Ὕπνος ἐρασϑεὶς 
παιδὸς ᾿Ενδυμίωνος καλουμένου ἔτι καὶ νῦν χατέχει αὐτὸν κοι- 
μώμενον. Ὡσαύτως καὶ τὸ Ἐπιμενίδειος ὕπνος (ὃ). 

61. Ἔχεις τι; ἐπὶ τῶν ἀγρευόντων ἤτοι θρνιν(}) ἢ ἰχϑὺν καλ. 
δυϊᾷ., ἀνθὸ 1ἴὰ Ιθφοῆ οὐδέν γε σπλὴν ἄδῃβ 1ὰ οἰζαίίοπ ἀ᾽ Ατἰβδίο- 

ΡΒ Δη6. 
62. Ἢ (ἢ δεῖ φαγεῖν χελώνης χρέα ἢ μὴ φαγεῖν (Ὁ): 

ἐπὶ τῶν κατακόρως καὶ ἀδιαφόρως πάντα ἐσϑιόντων. 

ὅ9. 1 χαὶ] ὡς 5. -- 3ΟΥ, 4ρρομᾶ. Ῥγουογῆ. (ἐ. 1 6 ϑομποιᾶ.- θα β0}), Π, 
20, οὐ Αροβύ., ΥἹ, 84. 

600. Ἶ06 ῬΓΟΥΘΡΌΘ οϑὺ ὁποποό ἰοὶ βοὰ8 ὯΠῸ ἴουτηθ αἱ, ἃ ποίγϑ οοῃπϑῖβ- 
Β8Π0Θ., Π᾿ἃ Ῥᾶ8 ΘΠΘΟΤῈ ὅἐδ 5ὶρῃαϊόθ. --- 351,.ὁ Ἰδοῦηθ 886 Ῥϑαῦ δουη 6, ἃ 
Ῥαϊάθ ἀπ τηβ. γθηποὶβ ἀθ Πἱορόπίθῃ (11, 48) οὰ 46 Μ (Ρ. 851] Μ1Π6γ), ἀ6 
1ὰ ἴαφοῃ βυϊναπίο: ἐπὶ τῶν ζὑπγηλῶνγ᾽ ἐπειδὴ ἔν τινι πόλει τῆς Καρίας ὃ) 
Ὕπνος χτλ. --- 8'ῬΟῸΓ 66 ἀθυῃίον ῬΙΌνΘΡΡο, οἵ, ατόρ. 46 Οἴγρτο, Π, 38. 
Οδύξ ὑγοϊβίὀσηθ τδαδοίίοη ἅὰ Ῥγον 6. 580} 16 βοτωτηθὶὶ α ΕΠ υτηϊο οϑβέ, 
βΒδαῦ 1ὰ ναυϊαηῦο οομβί ἀγα] 6 ἀπ Ἰθτῆτηθ οὗ 168 δα 8 αἸἴδγθηοθβ ΒΡ 1668 
οἰ-ἄθββιβ, ἰἀθηύίααθ δὰ ῬΡΟν ΘΓ θΘ χ' 46 1ὰ Ῥγοιηϊὸγ οο]]δοίϊου ΜΊ]6Γ. 

Θ1. 1ὔφιν δάϊτοη8. Κι ἀβῦθσ, οἡ οομηραγδηῦ 14 560110 50 ΑΤΙΒΙΟΡΉΔΗΘ, 
Νιιόος, 184, φυοροβεαῖῦ ἀδ)ὰ 46 γόϊα Ὀ] ἢ" ὄρνιν ομθχ ϑ']α 88. 

62. Ἰ 1,6 τη8. 5, τϑπη ββαηῦ ΡΔΥ βαϊξο ἄπο οοπξαβίοι ἄθαχ ᾿ϑτητηθβ αἰβυϊποίβ 

ὌΝ 

5 τοςο- 
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08. Ἡράχκλειος Ψώρα(": ἡ τῶν (516) Ἡραχλείων λουτρῶν 
δεομένη χελ. ϑδιαϊά, ἀνθὸ ἰὰ γᾶν. ἀνῆχε ϑερμὰ(3) λουτρὰ. 

04 " Θάλασσαν ἀντλεῖς(Ὁ: ἐπὲ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούν- 
των. 

θὅ. Ἰαλέμου ψυχρότερος: χτλ. Δόπορθ., ΠΥ, 89, ἀγθϑὸ οπιΐβ- 
βίου. ἀθ λέγουσι (]. 38). -- Ἢ οὕτως, Ἰάλεμος υἱὸς Καλλιόπης ὃ 
κακοδαίμων χαὶ οὐδενὸς ἄξιος (), ὅϑεν χαὶ Ἰαλέμου ὠδὴ ψυχρὰ 
χαὶ οὐδενὸς ἀξία (5), καὶ παροιμία Ψυχρότερος ᾿Ιαλέμου καὶ 
Οἰχτρότερος ᾿Ἰἴαλέμου" καὶ τὸ ϑρηνεῖν ἰαλεμίζειν λέγεται (ὃ). 

06 "' Οπ 11ὲ οἴιθ2 Πἱορόπίθῃ, Υ͂, 74: Καχὴ πρόδοσις: ἐπὶ 
τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγκείμενον μισϑὸν κομιζομένων. Τὐθχ- 
ΡΠ οαἰΐοι πθ οοηγίθπς ρᾷ5 ἀπ ἰοαί δὰ ρτόυθῦθθ. Αὐϑ81 Πιϑαΐίβοἢ 
-ἰ-1} δοοορίό αὐθὸ θιῃρυθδβθιηθηῦ 16 Ομδηροιηθηΐ ἀ8Π5 16 ἸΘΙΏΠΙΘ 
απ} ἰτοαγαῖξ ο[.62 Αροβίο!ἱοβ: Κακὴ πρόσοδος (ἄνθο 1ἃ Τηδπηθ 
Θχρ!Ποδθομ, τηοΐ ροῦν τοῦ). Οδροπᾶδπί 1ἰὰ Ἰθοοῃ ἀ᾽ ΑΡοβίο!ἱοϑ πΘ 
561 016 δι. αὐ ἀπ οοπ͵θοίατο, ἱπρόπίθιβθ ρϑαί- δίγ6, τηδῖ8. τηδα- 
γαΐβθ. 1,68 τη88. Μ (Ρ. 868, ΜΈΠθυ, ργόνθῖθο μβ΄) οἱ ὃ ἀοπῃθπί, 
Θη οἴἶοί, 16 τόἀεοίίοπ, οἰαίτο οἱ βα βϑίαϊβαμπίθ, απ γοϊοὶ: Καχὴ 
πρόδοσις("): ἐπὶ τῶν ἐρωμένων (3) τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγ- 
χείμενον οὐ (3) κομιζομένων μισϑόν. 

607. Κινήσω τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς : κτλ. ϑυϊά. Καγ.:... ἀττὸ τῶν 
πετεευόντων" παρ᾽ αὐτοῖς γὰρ χεῖται ψῆφος οἷον ἱερὰ καὶ ἀχί- 
γητος, ϑεῶν νομιζομένη (οἵ, 1ὰ 500110 581. ῬΙαίοῃ οἰϊόθ θη ποίθ 
Ρδ" ΒουΠ Ια). 

ΘΠ 1π 561], ἄοππθ: “ούσαις τὸν Πηλίαν ἢ δεῖ φαγεῖν κτλ. (ὰ Ιὰ 
Ἰούίτο .2). --- 3 Οὗ Ζέόμορ., 1Υ͂, 19. 

608. ; φορὰ 5. --- 3ϑερμὰ ααἱ πὸ 58 ὖ Ρὲ5 ἄδη8β 168 τη88. 4ἀθ ϑυϊααβ ἀὐδηῦ 
ΒΟΥΥΪ 46 Ῥᾶ86 δὰχ ὁαϊθίομβ ἀθ οοὺ δαύθαν, π τηϑπαὰθ α᾽ 1 ΠΘῸΥ5 ἃ δασαῃθ 
465 γόδεαούίομβ ρϑυδ}]ὸ]65 ααἱ 856 ὑσουγθηὺ ΟΠ6Ζ 168 Ῥδυ τ ΟΡΎΘΡΠΕΒ. 

64. τ Οἵ. Ἁρροπά. Ῥγοῦυ. (Ὁ. 1 46 ϑομηοὶία.- 1 ϑαΐβοι), ΤΥ, ὅ8. 
θὅ. 1 ΟἿ, ϑαϊά. ἃ ᾿Ιάλεμος. --- 3 Οοτρ. ϑαϊα.: Ιαλεμώϑδη: τὰ ψυχρὰ καὶ 

οὐδενὸς ἄξια. --- ὃ Τουὺ οοὐὺ ἀγἐϊ616. οβὺ θοτηροβό ἃ [146 (168 ΔΥ 10168 ᾿Ιάλεμιος, 
᾿Ιαλεμώδη οἱ ᾿Ιαλεμίζειν ἃ ἨόβΒγοῃίοβ. 

60. 1 πρόδοσιν 8. --- ΞΜ αὐουΐδ ἰοἱ λέγεται. -- ϑοὺ Μ: μὴ 5. --- Οπ 8 
Ιὰ 1ὰ σοπῆντηδίίον. ἀπ οοπήθοξασο 46 Μοίποκθ. Ἐχρ!}αυδηὺ (ΕἸαρηιθηΐα 
οοπιϊοογιη αγαφοογιηι, ὃ. Π||, Ὁ. 416) οοὐξθ ρῆγαβθ ἀθ Ρο!ὰχ (ΥΠ, 194): 
Ἕρμιππος δὲ ἐπὶ τοῦ προπιστευϑέντος ἄνευ ἀργυρίου πίνειν ἐκ χαπηλείου 
«προδόσει πίνειν» εἴρηχε, ἅδη Ἰαᾳ6116 165 τηοὺβ θτηρυπηὐόβ ἃ ΗθγτηΡΡΟΒ 
βίρηϊβοπί δοίγο ἃ ογδαϊέ (οἵ. Οαβαῦθου βὰν Τμδοργαβίθ, Οαγαοίδγε8, ΧΥ ΠῚ, 
11 β᾽ ὀὄχρύῖτηθ ἀδη8 165 ὑθυτη 68 βαϊγαμπίβ: « Ἐαπᾶάθτῃ βρη  βοα Ομ θσὴ ΒΟῸ ΠΟΙΏΘΗ 
»(πρόδοσις) παθοῦ ἱπ ῥγογουθίο Κακὴ πρόδοσις, αποᾶ Ποροπίαπα Υ͂ 74 
» αἸοὶ αἰῆντηδὺ ἐπὶ τῶν μετὰ τὴν μῖξιν τὸν συγκείμενον μισϑὸν κομιζομένων. 
» Εοάθιη ἔθτο τηοᾶο Ῥγονθγρῖα ΒΟα]. 572. ϑοᾶ ἱοφονάνη Παμα ἀμδῖο οὐ κομιζο- 
» μένων. Νϑ6 τηυ]έατη ἀἰββίτα!" βθηβα Πτηοβίμθπθβ Ρ. 1208 δοπίπηχιύ δωρεὰς 
» χαὶ προϑόσεις Ἦ. 6. ΤΟΥ ϑοἸυϊι886» (6 ἔγδῃφαίβ, 468 αὐαη668). 
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08. Κυλλοῦ( ἢ Πήραν: ἐπὶ τῶν τὴν φύσιν βιαζομένων κελ. 
Ο᾽ οϑὲ Ιὰ ἥμ ἀὰ ριόουϑῖῦθ λζ΄ 4θ ἴὰ ἀθυχίοπιο βότίθ ἀθ ΜΙΠΘΥ 
(Ρ. 862). 7αν.: (κρήνην) ἀφ᾽ ἧς τὰς στείρας (στειρίφας 516 Μ οἱ 
ΜΙΠΘΥ; οἵ. αἵ στερίφαι, Αρρομά. Ῥγου., 1Π|, ὅ2, ἄδπθ τα τόοϊ! 
ΡΔΙ8}1ὸ16) πένειν γυναῖκας ἵνα συλλάβωσιν. 

69. Πήπω μέγ᾽ εἴτεῃς πρὶν τελευτήσαντ' ἴδῃς (ἢ: ἐπὶ τῶν 
ϑαυμαζόντων τοὺς τὰ μεγάλα ὑτιισχνουμένους ̓  οὐ γάρ ἐστι πρὶν 
ἀποϑανόντα ἴδῃς, ἀλλὰ πρὶν εἰς τέλος ἀγαγόντ᾽ ἴδης (5) μὴ ϑαυ- 
μάσῃς τὸν μεγάλα καυχώμενον. ΜΈογ, ν. 881. 

70. Οἱ περὶ ἅλα χκαὶ κύμινον (ἢ: ἐπὶ (2) τῶν ἀπορρήτου 
τινὸς χοινωνούντων: μετενήνεχται (8) δὲ ἀττὸ τῶν μάντεων" προτι- 
ϑέασι (2) γὰρ οὗτοι τῶν μαντευομένων τὸν ἅλα καὶ τὸ (δ) κύμινον. 
δ ον, ν. 868. 

71. ΒΕ Ὁ Κερχυραῖος μαστιγούμενος ἅμα αὐτὸν ἠργο- 
λάβησεν(!) : αἱ μάστιγες αἷ κερκυραῖαι λέγονται διάφοροι εἶναι 
παρὰ τὰς ἄλλας. ῬΙαίαταπθ ((. 1 Ὧἀθ Βοιποία.-,Θα808), 1, 12. 

12. Ἐ Ὄνος δάκνει χύνα: ἐπὶ τῶν ἐπὶ μαχροῖς συχοφαν- 
τουμένων (5810). 

78. " (Ὅσα ῆὺῦὺς ἐν Πίσσῃ! (ἢ ὃ Ἰῦς πύχτης ὧν {κατὰ 
τὴν ἑνδεκάτην» (5) ἐπὶ ταῖς ἑκατὸν ὀλυμτειάσι μίαν ἐνίκησε. 

68. 1 Κυλλοῦ 5: Κύλλου Μ. Τό)]ὰ ΜΊΠΘΥ ἃ ποίό αὰθ 1᾽᾿δοοοπύαδέίοη Κυλλοῦ 
ὀἰαϊῦ οἹαϊτοιηθηὺ ἰηδϊασόθ Ρ81 668 τηοίβ ἀθ ἴα. βδοομᾶθ ραῦϊθ 46 1 δε ϊο]θ 
ἅδη 16 τηδπυβοῦῦ Μ: οἱ δὲ Κύλλου ἀναγινώσκοντες ὡς Κύχνου βαρυτόνως. 
θα τοβίρ, ὃ δοοοηύπθ Κύλλου, Ἰογβαθ οὁ6 τηοὺ τϑυϊθηὺ Ὁ]ὰ5 85 δὰ τηλθα 
ἅὯ6 Τ᾽ Θχρ!τοϑίϊομ. 

69. 186. νϑὺβ δρραυῦθϊθηϊ, οουητηθ 16 ἔαϊὺ γϑιθδραθον Νϑαοκ (ρΡ. 164), δὰ 
ἔγαρτηθπὺ ὅ96 46 ϑορβοοῖθ. -- 3 ἀλλὰ πρὶν εἰς τέλος ἀγαϑόν τ᾽ ἴδης ΝΜ. 

70. 1 Οὗ Ζόπορ., 1, 2ὅ, ἅλα καὶ κύαμον. --- 3. “έγεταε μὲν ἡ παροιμία 
ἐπὶ Μ. --- ὃ «μετεγήγεχται (γ ϑαρτα, ἱ. 6. μετεγήνεγχται)» ΜΙ. --- ἄ προστι- 
ϑέασι 8, Μ οὐ ΜΙ11Πον. Οοιηρ. Ζόπορ., 1, 26: οἱ μάντεις εἰώϑασι τιϑέναι τὸν 
ἅλα χαὶ χύαμον πρὸ τῶν μαντευομένωγ. --- ὅ τὸ] τὸν ὃ: τᾶπαὰθ ἄδη8 Μ. 

11. 1 αὐτὸν ἡ ἠργολάβησαι δάϊ{., ἀνθὸ οοὐΐθ ποΐθ: « ὙΥ̓γυ θη δοΒα5Β νϑγεϊῦ: 
» Οὐγονγαθιι8 βηνμῖ 86 ἦρ86 Παροίϊαηβ βιϑοορὶέ Ἰοφαίνην οΟριι8, οὺ Ῥσὸ νυ. ἦργο- 
ν λάβησαι ἠργολάβησεν Βαβρίοαίαν Ἰορϑηᾶατη 6886.» [28 τη8. 8ὅ. ἀοῃηθ τ ΐβοι ἃ 
ὙΥ γυθηρδοι. Μ' ροτίβ ἐργολάβηκεν (τον, ». 8710, Ῥγονθυθθ ι6). Θαδῃηῦ ἃ 1᾿6χ- 
ῬΙ]οαϊοη ααἱ 51 16 Ἰθτήτη 6, οὐ ἀδη8 ἰΔ6.6}18 16 τη8. Μ ργυόβθηξθ 468 ναυϊδηΐθϑ α 16 
πὰ Ῥ85 5, Πιϑαΐβο ἕαϊὺ ΤΙ ΘΓ, ἄνθὸ ὈρδασΟαΡ ἀ6 νγαἰβθυ Ὁ] 8 ποθ, α 8116 
ἀοΙῦ 56 γδρροῦίθε ἃ ἀπ δαῦτο Ῥυόνθῦθο Κερχυραίακ μάστιξ (οἵ. Ζόπορ., ᾿Υ͂, 49). 

78. 11,6 Ἰθητηθ τηϑηααθ ἄδηβ ὃ. Οδὺ γύϊοθ Ὃ ῦς χτλ. οϑὺ ρ]δοό ἃ ἰὰ 
βαϊξο ἀὰ ργόνοῦῦθθ Ὁ “έσβιος πρύλις (Ρ]αΐατασθ, 1, 42), οὐ ϑϑὺ βαῖνὶ ἀὰ 
Ῥύονουθο Ὁ γνεβρὸς τὸν λέοντα (Μήϊον, ». 881). Ῥαΐβ, απ Ῥϑὰ Ῥ᾽ὰβ Ὀὰ8 
οὐ ἃ βοη γόγι 8016 τᾶπρ' 56] 0). 1 ὉΓσΘ ΔΙΡΒαρδίίααθ, ποὰβ τϑύγοανομβ 16 
τηδιηθ ῬιΌνορο Ὅσα Μῦς ἐν Πίσσῃ, 5αϊνὶ 6. 1’ Θχρ!οαξΐοι 46 Ζόπορ., 
Υ, 42, ἀγθο οοὐέβ τηϑαναῖβθ ναυϊδηῦθ, ααἱ δῦ σουητη 8. ἃῸΧ τη88. Μ (Ρ. 858, 
ΜΊΠΘν, ῥυσόν. 191 οὐ ὃ: χαὶ πρὸς πολλοὺς ἔχων. --- 31,6 τόξα} ]βδοτηθηὺ ἂθ 
6685 τηοΐβ χατὰ τὴν ἑνδεχάτην οϑὺ ἱπά!βρθηβαθ!θ; 1] δὲ βυρρόγό ρδν 18 γὰ- 
τἰαπίθ ἀπ τὴ8. Β ἀθ Ζόπορίοβ (Υ͂, 46): ὃς ἐνίκησεν ἐν Πίσσῃ ..... κατὰ τὴν 
ρια΄ ὀλυμπιάδα, οὐ φομβγτηδ. Ρὰ ἶὰ Ιθφοῦ ἄπ τη8. νἱθημοὶβ 46 Ὠἱορόπίθῃ: 
ὃς κατὰ τὴν ἑνδεχάτην ἐπὶ ταῖς ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν ἐνίχησε χτλ. (1, 72). 
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74. Οὐδὲ ἐγγὺς ἱπτιτικοῦ δρόμου: ἐπὶ τῶν μεγάλα ἐπταγγελ- 
λομένων, μηδὲν (Ὁ) δὲ στοιούντων᾽ ἐττειδὴ τὸν (3) Ἱπετεικὸν δρόμον 
τετράπωλον χαϑίστασαν (8) τέσσαρας (6) καμπὰς ἔχοντα, τοὺς δὲ 
χτλ. Μὸν, Ὁ. 851, ρυόνθῦθθ χη΄. 

Τὅ. Οὐ πάνυ μὲ ἡ τοῦ Κύκλωπος εὐφραΐίνει δωρεά: 
ἐπὶ τῶν δῆϑεν δωρουμένων ἀναβολήν ( τινα καιροῦ, εἶτα πάλιν 
τὰ πρότερον δόξαντα πτεποιηχότων " ὃ γὰρ (5) Κύχλωνψ, εἰς ἀντί- 
δοσιν τῆς ἐπὲ τῷ οἴνῳ εὐφροσύνης, τὸ ὕστατον φαγεῖν τὸν Ὀδυσ- 
σέα αὐτῷ δὴ τούτῳ (8) ὑπισχνούμενος ἣν (ἢ). Μηΐον, Ρ. 881. 

16. " Οὐρανοῦ τοξεύξεις: ἐπὶ τῶν ἀνηνύτοις ἐπιχειρούν- 
των (ἢ. 

71. Ἐ Ὃ Φῴ(ϑλᾶς σοι λέλακεν (): ἥϊεμφῖται τὸν “Ἥφαιστον 
φϑὰν καλοῦσιν" ἔστι δὲ χρησμολόγος ὃ Φϑὰς παρ᾽ αὐτοῖς (2). 

78. Παϑὼν δέ τε νήπιος ἔγνω (Π): ἐπὸὲ τῶν ὑστό τινὸς πτερι- 
στάσεως σωφρονισϑέντων καὶ προσεχτικωτέρων γενομένων. (Εχ- 
(ταὶ ἀθ 1 οχρι!!οαϊίϊοη ἄπ ργόγοθθ “42λεεὺς πληγεὶς νοῦν 
οἴσει, ΜηΗΪογ, ν. 818.) 

19. Πάντα χναύματα (") : ζχναύματαν λέγουσι τὰ ἀποϑραύσ- 
ματα τῶν ἰτρίων καὶ πλακούντων" τὸ οὖν () πᾶν χναῦμα ση- 
μαίνει οἷον πᾶν πρᾶγμα. Ζόμον., Υ͂, 78 οἱ ΜΗΐον, ἡ. 864, ρτο- 
γοῦθα ξ΄. 

80. Πλαχκιάδαι καὶ στέλαιον (5810) (): ἐπὶ (3) τῶν μοιχῶν 
καὶ () ἀξίων ὕβρεως ()" δῆμος δέ ἐστι (δ) τῆς ᾿Αττικῆς οἵ Πλακιά- 

14. 1 μηδὲν Μ: οὐδὲν 8. --- Ξτὸν Μ: τοι 5, --- ὃ χαϑιστῆσαν 8. Δα Ἰῖρα 
ἀθ τετράπωλον, ὙΥ 611 οοπ͵θοίατο τετράχωλον. --- ὁ τέσσαρας 8: τέσσαρα Μ' οὐ 
ΜΊΠΠον. 

78. 1 ἀναβαλήν 8. -- 3 παρόσον ὁ Μ. --- ϑτούτῳ ΝΜ: τοῦτο 8. -- ΔΝ δὐουίο: 
Τί γὰρ αὐτὸν ἔμελλεν ὦ ονῆσαι τὸ τῆς ἀναβολῆς, εἴπερ ἔμελλε ταὐτὸν καὶ ὕστε- 
ρον πεπογϑέργαι, ὅπερ καὶ πρότερον. «1] γ᾽ δυγαὶϊν ὈϊΘη αἀὐθίαπθ οΠ086 ἃ τό- 
»Ῥομᾶγθ ἃ οοϑἐΐβ ἀθυπίδυθ τόῆθχίοη ; τηδὶβ δοοθρίομβ 1 θχρ!οδύϊοι 6116 4 6116 
» ΠΟΙΒ ϑϑῦ ἀοπηέθ.» (ΜΠ1116ν, ἡ. 847.) Οϑέΐθ « ἀθυπίὸσθ τόβϑχϊοη» ποὺβ ραγαῖὺ 
ῬΓΟΥΘΗΙΡ 46 ἴὰ ΤΩΔΡΡΈ. 

16. 1 Οὗ, Ζόμορ., 1, 46, Εἰς οὐρανὸν τοξεύεις. 
71. 10. Βαϊά. φϑάς: ὁ Ἥφαιστος παρὰ “Μεμφίταις " καὶ παροιμία, Ὁ 

Φϑάς σοι λελάληχεν. -- Ξφϑὰς γὰρ αὐτοῖς 8. 
18. 1 Ηδβίοάβ, Οδιῦγο8 δὲ «οιιγ8, ν. 218, 
19. Ἱπάντα χναύματα 85 οὐ Ζόμοβ.: παγχναύματα Μ. (ΜΠΊΠον, Ρ. 844: 

«παγχναύματα, οἰ δϑύ-ἃ-αἴγ6 τηοσόθααχ 46 ραΐῃ α᾽όρίοθβ οὐ ἀθ ρᾶίθαυχ. (6 
» τηοῦ οοτηροβό πάγχγαυμα τορι ΔῸΧ ἸΘΧΙα.68. ) Οϑέξο τυϑαναῖβθ ΙθφῸη 

Ῥγουϊθηὺ ἀ6 Ἰουὑμπορυᾶρῃθ πεζχναυματα. - 9τὸ οὖν Μ οὐ 8: τὸ γοῦν Ζόποβ. 
80. ΤΝΑσοκ (Ρ. 14δ-7) οοπ͵δοίατο: Ὦ “ακιάδαι (οἵ. ΑΔρρεμᾶ Ῥγουενῦ., Ὑ, 

ὅ8, ἀνθὸ ᾿᾿ἀπποίαύίοι οὐ 1486) καὶ στειλέαι (εἴ. Ἠόβγοῃ., Στειλέαν : τὴν μα: 
χρὰν ῥάφανον). - 3 ἀἋὕτη εἴρηται ἐπὶ Μ. --- ὃ χαὶ 5: ὡς ἐπὶ τῶν ΝΜ. 
4. Αργὸβ ὕβρεοις, 16 τη8. Μ αὐοαίθ: αἱ Κλαζομεναὶ ἐκ διζωπυριῶν, τηοΐβ αὰ8 
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δαι, χἀχεῖ ῥαφανῖδες μεγάλαι γίνονται " ταύταις δὲ (5) χρῶνται 
χατὰ τῶν ληφϑέντων μοιχῶν ἐφυβρίζοντες " εἶ δὲ μὴ παρεῖεν, 
στελαίῳ (ΤΠ) τῷ ἐχ τῆς δικέλλης. Μεΐον, Ῥ. 857, ργονθῦθθ ογ΄. 

81. Πολλὰ μεταξὶ πέλει κύλιχος καὶ χείλεος ἄχρου: 
χτὶ. Ζόμορ., Υ͂, 71, ἀνθὸ οχηϊβϑίομ 4 ἔτε ἃ 18 1. 15. -- Καὶ 
ἄλλως, Πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄχρου: 
ταύτην φασὶν (Ὁ εἰρῆσϑαι ἀπὸ τῆς συμφορᾶς τοῦ ᾿ΑἸντιγόνου 
(ϑ͵6) {τοῦ μνηστευσαμένου τὴν ΠΙηνελόττην (5)" τιροσαγόμενος γὰρ ᾿ 
τὸ ἔχπιωμα ἐτελεύτησεν" ἄλλοι δὲ (3) ᾿“γκαῖόν τινα Σαμίων βα- 
σιλέα μέλλοντα πίνειν ἀχοῦσαί τινα (4) κραυγὴν τιερὲ ϑύραν (δ) 
γενομένην, καὶ ἐξελϑόντα συμτιλαχῆναι τῷ συὴΐ καὶ ἀποϑανεῖν. 

ΜΗϊον, ῥ. 868, ργόγθῦθο μς΄. 
82, " Πολλοὶ ϑριοβόλοι, παῦροι δέ τε μάντιες (ἢ) ἂν- 

ὃρες: φασὶ τὴν ̓ 41ϑηνᾶν εὑρεῖν τὴν διὰ τῶν ψήφων (Ὁ) μαντικὴν, ἧς 
εὐδοχιμοίσης μᾶλλον τῶν “Ιελφικῶν χρησμῶν τὸν Δία χαριζόμε- 
γον τῷ ᾿ΑἽπόλλωνι ψευδῆ καταστῆσαι τὴν διὰ τῶν ψήφων μαν- 
τείαν τιάλιν οὖν τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοὺς 4Δελφικοὺς ἐρχομένων 
χρησμοὺς, εἰπεῖν τὴν Πυϑίαν Πολλοὶ ϑριοβόλοι, παῦροι 
δέ τε μάντιες (Ὁ ἄνδρες. Καλοῦνται δὲ αἵ μαντικαὶ ψῆφοι 
ϑριαί (8). -- Ἢ οὕτω, Πολλοὶ ϑριοβόλοι, παῦροι δὲ τὲ 
μάντιες ἄνδρες: χτλ. Ζόμον., Υ, 75, ἄγθὸ ομηϊββίοι 4ἀθ τὲ ἃ 
ΙΩ 1. 7. 

88. Προμέρου κύνες: οὗτος βασιλικὸς οἰχέτης ὧν ἐμίσησε 
χαϑ᾽ ὑπερβολὴν Εὐριπίδην τὸν τῶν τραγῳδιῶν ποιητὴν ἔκ τινων 
διαβολῆς () τῶν πρὸς τὸν βασιλέα, ἀναλύοντι δ' αὐτῷ ἐπαφῆκε 
χύνας ἀγρίους οἱ τὸν Εὐριτιίδην χατεϑοινήσαντο. ΟἿ 165. ἸΘΦΟῊΒ 
65. τη88. Καίίοαριιδ οἱ Βαγοοσοϊαγιι8 46 Ὠἱορόπίρηῃ (ΥἹ], 52). 

84. Πρόσω τις χελιδὼν ὅδλοσχοίνους παρεῖται. ΡΙὰ- 
ἰἀταπθ ({. 1 46 Βομμποία. - [ψϑαἴ860}}, 1, 85, ἃ ὑπ ναγδηίθ ῥγὸβ: 
τις ὃ, ἄγϑὸ ἤγαβπιρ, ᾿Υ̓́, 8, 22, δὰ Ἰἴϑθ 46 καὶ. 

πὶ ΜΊΠ6Σ πὶ Νδῦοῖς παρ! απθηῦ πὶ π οονττῖσοηῦ. Ῥαΐβαι᾽}}5 τηαπαπθηὺ Δ Π8 
5, 11 ρϑαῦ γ᾽ ὐοὶῦ Ἰίθὰ ἀθ ογοῖγθ α᾽}1]8 νἱϑηποηῦ ἀθ ἴὰ πιᾶρθ, 58:85 ααἿ] 
ῬδΡΘῖΒθΘ ῬΙὰ5 ἴδοῖ]6 ῬΟῸ 6614 αἴθ τοπᾶγο οοτηρίθ. --- ὅ δέ ἐστι Μ: ἐστὶ 5. 
-- δὲ ΜΝ: Ἰηϑ Πα 0 ἀδη8 85. --- ἴ παρεῖεν στελαίῳ Με παρεϊενοσελαίῳ 8, 

81, Ἰταύτην ὁ “ιονύσιός φησιν ΜΝ. --- 3 ἀπὸ τῆς ᾿Δντιγόου μνηστευσαμ ἕγου 
τὴν Πηνελόπην συμφορᾶς Μ. -- ὃ ᾿4ριστοτέλης δέ φησιν Μ. -- 4 ἀχοῦσά 
τιγα 8: ἀκοῦσαι Ν. --- τϑῦσιν 5: ϑήραν Μ οἱ ΜΗΠ]θν. 

82. 1 μάντεις (018) 8. 5 διὰ τὴν ψῆφον 8. --- ὃ Οοὐέθ ἀογηϊὸῦθ ῬΉΓ ΞΘ 
860 γοίσουνθ ἃ ρϑὰ ῥγὸβ (δ! 416116 οἴ ϑαΐααβ ἃ Πολλοὶ ϑριοβόλοι. 

88. 1 ἐχ τινον διαβολῆς 5. ΟἿ π88. Β οὐ ὖ ἀθ Ὀἰορόπίθη: ἔχ τίνων διαβολῶν 
τῶν πρὸς τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην. 1] ποὰβ ραγαῖν αἰ 0116 46 τϑδεϊαθν. ἃ ΘΟῸΡ 
βῦν ἴὰ νγαῖὶθ Ἰθροῦ ἄἀθ 66 ρᾶβ8ᾶρθ. 

ἭΝ Ἐν 
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856. Πυραύστου μόρος: ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς προξενούντων 
ἀπώλειαν σχωμματιχήν(})" πτηνὸν γάρ ἐστι ζωὔφιον, ὃ προσι- 
πτάμενον τοῖς λύχνοις καὶ δοκοῦν ἅπτεσϑαι τοῦ πυρὸς καταχαίε- 

ται. (Εχίταϊξ ἀθ ΤΠον, ν. 852, ρτου. 1λε). 
80. ἘΠυρὸς ϑερμότερος χαὶ «“όγων ἐν πόλει τῶν ἀναι- 

δῶν ἀναιδέστεροι(!): ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ὑπερβολὴν γινομένων. 
87. Πθδη5 1᾿΄τίϊο]6 Σαρδάνιος γέλως ἀ6 ϑδιυϊάαβ, 601. 084" (ΒοΙπ- 

Βαγαγ), δὰ 1ἴοα ἀρ Σιληνὸς δὲ ἐν δ΄ τῶν περὶ Συρακούσας, ὃ 
ἄοππο, 4 δοοοτ ἀνθὸ 1᾿ δποίθῃπθ νυ]ραίθ, 165 ἄθαχ ἰθοοηβ Σιμω- 
γίδης δὲ οἱ ἐν β΄. Τὰ ῬτγΘιμϊόγθ ἀθ οο8 ἀθὰχ γαγϊδηΐοβ δὲ ἴδα- 

εἶνθ; τηϑὶβ οἢ ἃ δὰ ἰοτί, 5610η ποι, ἀθ πὸ ρᾶϑ ΘΟΏΒΘΙΎΘΙ ἐν β΄ 
-- ἐν δευτέρῳ, αἱ οΧρ!απθ 1 νατδπίθ ἐν δ΄, ἰδ πα 15 απ ΙΔ τόοὶ- 
ΡΙΌσαΘ π᾿ οϑύ ρᾶ8 υἹαδῖθ. 

88. ἘΣυντομώτερος ληκύϑου()): οἱ γῆς ἐπίβαϑρον παρ᾽ 
᾿Αϑηναίοις τελοῦντες μέτοιχοι λοιδορούμενοι ὑπὸ τῶν φύσει 
᾿ϑηναίων ἠνείχοντο (5) οὐδὲ χανεῖν (8) πρὸς τὴν λοιδορίαν δυνά- 

μενοι. 
89, Τὰ ἐκ παλαιᾶς: λείπει ἐνθάδε «τῆς Τύρου» (ἢ. Τύρον 

86. Οη πὸ, ἃ ἴα ἤμπ 6 Ἰ᾽ οχρ!οαὐΐου, ἄδηβ ΝΜ: εἴρηται ἐπὶ τῶν ἑαυτῶν 
(810) προξενούντων ἀπώλειαν σχωμματιχήν (816), Ῥαβθᾶρθ ἄδηβ ἰθα 86] Νδῦοκ 
(ρ. 158) οοττίρβ ἑαυτοῖς (ἀ᾽ ἀργὸ Ζόμπον., Υ͂, 79: ἑαυτοῖς οϑὺ διβδβὶ 16. Ἰθφοὺῖ 
46 8) οἱ σχωμματικῶς. 

80. 1 Ατἰβέορμαπθ, ΟΠπευαϊζογβ, ν. 888-8: Ἢν ἄρα πυρός γ᾽ ἕτερα ϑερμότερα, 
χαὶ λόγων |! ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἂἀναιϑέστεροι. 

88. 1 ληχήϑου 8. Οὗ, Ζέμορ., Υ͂, 9ῦ, Συστομώτερος σχάφης, ἅγ66 168 
Ἰθφοπβ ἄπ Μαύίοαπιιδ, ααὶ ροτίθβ ροὺῦ Ἰοῆθ Συστομώτερος ληκύϑου. 
Συντομώτερος σχάφης Θδὺ ἅπ Ἰθφοπ απ 66 8008 168 ΥΘΙΧ Εἰ ΓΆΒΙηΘ 
(ἀ᾽αρτὸβ βομοϊθ, ποθ βὰν ᾿ίορόη., Υ1Π1, 19). ΜΠΠον, Ὁ. 866, ργόνϑυθθ νϑ', 
ἀοππθ 16 τηδτὴθ ἑθχίθ αὰθ Ζόποθιοβ, ἃ ἀπθίασθβ γαυαπΐθϑα Ὀγὸβ, θαὐν δαῦτ 65 
Συντομώτερον σχάφης. ϑαϊάαβ (ἃ. ΒοΙππαΓγ): Συστομώτερον 
σκάφης, οοΥἰαΐηβ τη88. οὔγαπὺ 165 γαγίδηΐθβ σχάφους οὐ σχάφος. 1] Υ ἃ οὶ 
τπ| θὰ ἀθ τηοῖβ ρᾶν" ἃ ρϑὰ φῬγὸβ δὰ} συστομώτερος σχάφης (168 σχάφαι 6’ 
γαπὺ ἀνοὶν ὁῤό 468. γαβθ8β ἃ θοῦθμθ δίγοϊνθ) οὐ συντομώτερος σχαφέως (οἴ. 
Ἠατροοτγαίίου ἃ Πετοίκιον, Ρ. 127,1. 15, ΒΕΚΚου: Ἐχάλουν δὲ οἱ κωμικοὶ σκα- 
φέας τοὺς μετοίχους, ἐπεὶ ἐν ταῖς πομπαῖς τὰς σκάφας ἐκόμιζον οὗτοι, οὐ ΘΟἸΏΡ. 
Ἰ᾿αχρ! οαϊίοι. ἄὰ Ῥγονοῦθθ ἄδηβ 35, οἴθζ Ζόπορ., ὐθ.}) οὰ τηδιηθ συγτομώ- 
τερος σχάφης (οἴ. ϑυϊᾶ., ο0]. 990, 1. 9, ΒοΥῃΒ.: Καὶ ὁπότε δὲ ἐβούλοντο 
μέτοικον δηλῶσαι, ἢ σχάφην ἔλεγον ἢ σχαφηφόρον). ΠῚ ραταῖν Ὀΐθπ ῬΓΟΌΔΌΙ]Θ 
απ 16 ἀϊοίοπ ἃ θὰ Θουβ5 ἀδηβ 1 αηέϊαυϊδ οἰαϑϑίαι!θ βοὺβ 168 ἀθὰχ ἴΟΥΤ08 
συντομώτερος οὰ συστομώτερος σχάφης, 066116-οἱ ἀπέότγίθατθ, βίου ὑοαΐθ 
ΔΡῬΆΓΘΠΟΘ, ἃ 66116-1ὰἃ, απαἱ ἀοϊθ δῃ δίτθ οοτατηθ ἀπὸ Ῥᾶγοᾶϊθ. [6 Ἰόσψέϊιο8 
δα581 διαὶ, ου 16 βαϊέ, δέδηοβίοηιθ. Αἰπιβὶ 16 σαυϊαπῦθ ῬΥΌΡΤΘ ἃ 5. οὐ δὰ Κα- 
ἐϊσαηιιβ Ῥυουϊθπὺ ἀ ἀπο ρουτηαίαϊίου ὧθ ΒΥ ΠΟΉ τη 68: Τη818. 6116 ἔα! ῬΘΡᾶΓΘ 
ἃ Ια ῬΙαἰϑαηίουῖθ ἰοὺ 501} 86]. --- 5 φυῴγοντος (516) (ο.-ἃ-α. εἰυείχοντος) ὃ. -- 
8 γἄναι 8. Οοταρ. Ῥαῤΐοαη.: Συστομώτερος ληκύϑου: οἱ γὰρ μέτοιχοι 
λοιδορούμενοι ὑπὸ τῶν φύσει ᾿1ϑηναίων οὐδὲ χάναι (816) πρὸς τὰς λοιδορίας 
ἠδύναντο (Ζόπορ., Υ, 95, ἀππούαἰϊοι οὐ απο). 

89.ὄ ΤΟΙ; 4ρροπᾶ. Ῥγουογῦ. ((.1 Ὧ6 ϑομποὶα.-θαΐβομ), ΕΥ̓, 79, Τὰ ἐκ 
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γὰρ τὴν παλαιὰν ᾿Αλέξανδρος ὃ ἸΠαχεδὼν διέϑηχε τὰ χαλεττώ- 
τατα(3)" ὅϑεν λέγεται Ἐχ παλαιᾶς (5), ἤτοι ἐξ ὧν ἔπαϑεν ἡ 
παλαιὰ Τύρος. 

90. “Τὰ μηδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον(): τὴν κωμῳδίαν καὶ 
τὴν τραγῳδίαν ἀπὸ γέλωτος εἰς βίον φασὶ παρελϑεῖν, καὶ κατὰ 
χαιρὸν τῆς συγκομιδῆς τῶν γεννημάτων(3) “ταραγενομένους τινὰς 
ἐπὶ τὰς ληνοὺς καὶ τοῦ γλεύκους πίνοντας (8) ττοιήματά τινα σχώ- 
στϑιν χαὶ γράφειν διὰ τὸ πρότερον εἰς κωμῳδίαν καλεῖσϑαι" 
ἤρχοντο δὲ καὶ συνεχέστερον εἰς τὰς κώμας τὰς ᾿Αττικὰς γύψῳ 
τὰς ὄψεις χεχρισμένοι καὶ ἔσκωπτον. 

91. Ῥθᾶπβ 1 Ἐχρ!οαίίοι ἀπ ρτόγοῖῦο Τὸν ἐν Σάμῳ κομήτην, 
απ6 16 τη8. 5 τορτοάσ οχδοίθιηθπί ἀ᾽αρτὸβ 16 Ῥβθυδο-Ρ] αἴδγαπθ 
(. 1 46 Βομῃρία. - ϑαΐβο!), 11, 8, 11 ἴααΐ ποίθυ 165 Ἰθφοηβ βαλα- 
γίτῃ βίῳ (δὰ Ἰίθα ἀρ πλάνητι βίῳ, 1. 10) οἱ κατειργασμένον καὶ 
πρὸς τροφὴν ἕτοιμον, ΘΟΠγΙηόθ5. Ρδ 1 16 τόδδοίίοπ ρᾶγ 116 ἀθ 
Βαϊάαβ ἃ ““ληλεσμένον, οἱ απἱ ἀθντοηΐ δίγο ἰπίγοάα ίοβ, 501 1᾽88- 
ἰογϊ6 46 ὅ, ἄδῃηβ 16 ἰθοχίθ ἀὰ Ῥβϑιᾶο- Ρ] υἰδγαθ. 

92. ΕὝδωρ μένει: παροιμία ἐπὶ τῶν ἀνήνυτα ττονούντων. 
93. Ὗς ἐκώμασεν (ἢ: ἐπὶ τῶν ἀχόσμων (810) (5) τι ποι- 

οὔντων. 
94. " Φρὺξ ἀνὴρ πληγεὶς ἀμείνων (): νωϑροὶ γὰρ οἱ 

Φρύγες (3)" ἐττδὲ πόλεμός τις αὐτοῖς γενόμενος ἄριστα μετέβαλλεν 
ὑπὸ τῆς ἀνάγκης. 

παλαιοῦ: λείπει τὸ Τύρου" Τῦρον (810) γὰρ χτλ. (ϑαϊδ 'ἂπ6 τόδεοξίοι Ρ]ὰ8 
ἀόνοιορρόθ αὰθ 1ἰὰ πόΐγθ). 1μωθαΐβομ ἃ. οὐηΐβ 46 [8176 ΥΘΙΠ ΤΆ ΠΟΘΙ απ ΠΘ 
Ῥουγαῖῦ ρᾶ8 βουβ-ϑηΐθῃᾶσθ Τύρου ἀρτὸβ ἐχ παλαιοῦ. 1,6 τη8. 5. τούς 16 
σθηγΘ ααἶοι αὐοπᾶαϊθ οὰ ὁραγὰ ἃ Τύρου. --- 3 διέϑηκεν ὅτι χαλεπώτατα --- 
8 ὅϑεν λέγεται (Τὰ, ἐκ παλαιᾶς 

90. ΡΟΣ 16 Ἰϑιάτηθ, οὗ, ἀρροπᾶ. Ῥγουογῦ., ΤΥ͂, 82. 1,6 τηδτηθ ῬΓΌΥΘΕΘ 
88 ῥγόβοηψθ διιβδὶ βοὺβ α᾽δαΐίγθθ ἕουιηθθ: Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον 
(Ζόμον. Υ͂, 40), Τί πρὸς Διόνυσον, οἷο. --- Ξτὸν γέννημα τῶν ὃ. -- 
8 πίγοντες ὃ. 

98. 1 Οοτητηθ Ὀἱορόη., Υ1Π|, 60, ἀοπὺ 1 ΘΧρ! οαύϊομ ΘΟΙΆΤΉΘ 06 δἰηβὶ: ἐπὶ 
τῶν ἀσέμνως τι ποιούντων. -- 3. Εδαϊ-1} οοΥτῖρον ἄχοσμον οὰ ἀκόσμως (οἴ. 
Ὀἱορσέπίοη. ἀσέμνως) ὃ 

94, τἀ τόροϊνο ἀθ Ομγρῖο, ΠΠ, 96, οὐ ϑυϊᾶαβ δοῃδνθηὺ αἰπμβὶ 16 γϑυβ: χαὶ 
διακονέστερος. --- 3. Οοὐΐθ Ῥυριηϊὸγθ ραγύϊθ 46 1 Θθχρ!οαίίοι οϑὺ 1 αρτόρό 
46. 66116 ααοη Ὁ οἰθΖ ατόροιγο ἀθ Οἴγρυθ, οὰ, Ῥᾶ" οομίτθ, πΘ 86 ὑγοῦγθ 
Ῥὰβ ἴὰ Ῥῇγαβθ βαϊναμύθ, ἀπ τη8. 5; οθὐδθ ἀθγῃϊὸσθ ῬΏΓα86. ΒΘΙΏΌ]6 αἰ όγδο, 
οὐ αὐοαθόθ δὰ ἐθχύθ ῥυ τα ΡΣ ἀῃ Ὀΐθη τηδαναὶβ δοῦν δίῃ. 



ΝΟΤΙΟΕ ἘΠ᾿’ ΕΧΤΒΑΙΤΗ͂ 

ῸΌΝ ΜΑΝΌΒΟΝΙΠ σα 0 

ῬθῈΕ ΤΑ ΒΙΒΙΠΟΤΗΣΟΕ ΡῈ ΨΟυΝΙΥΕΒΒΙΤΕΗ͂ ΘῈ ΒΑ18Ε (}). 

Μαπυβοῦὺ τπᾶταὰό Α. Ν. 11. 14 (5). 

(Βδθῃθὶ, Οαξαίοσιιβ ᾿ἰδγογιηι πιαριιϑογρέογμηι, οἶθ., 90]. 627, 1. 8, οὐ 00]. 588, 
1. 8, 16 ἀδδίρτιθ Ῥδ ᾿'δηοΐθππθ τηπᾶταὰθ Ἐ-1-6. --- Ομ νοῖϊὺ διββὶ, 801 16 
ἄοβ ἀὰ τηδηπβουῦ, ἀπ δαΐγθ τηᾶταπθ Κ-Π-6, ααἱ οϑὺ Ὀ1866.) 

Μαπαβοῦῖ [ἢ -[Ὸ]10, ΒῈ0 ρδρίοι, ἀὰ Χγὺ οὐ ἀὰ ΧΥΙ 5ἰδ016, 46 
ὅ94 θα! ]οβ παπηόγοίόβ. 1] οϑί οοιηροϑό 4θ ἄθιχ ραυϊθβ ὀο 68 
ΒΠῚ ΠΙδΙῚΘ. ῬΔΡΙΘΙ (ΘΟΙηπι6. ο618 τθϑϑοτὶ ἀθ [ἃ ΘΟ ρΑΓΙβ0η (68 
ΠΠΊΘΤΔΠ65) ΡΤ ἐγοΐβ οὰ ρΘαΐ - δίτο βθα]θιηθηΐ ἀθὰχ ππδίηβ αἰό- 
ΤΘηΐθ8. : 

1. ῬυθΠόβ ΡΟΣ 1ὰ ρχϑιηϊὸνθ ἔοϊβ ἀδῃβ 1 4 ηρμαῖγε ἀ6 1᾽ Αββοοϊαίίοῃ ῬΟὺΣ 
1 Θῃσουγαρθιηθηῦ 65 ὀξαθ8 ΡΥ Θοα 68 θῃ ΕὙΔΠΟΘ, 1875, Ῥαᾳρθ8 76 - 89. 

2. Οθ τηδπυβοῦιὸ ἃ ἰδ ργδίό ἃ 16 ὉΠ οὐμβὸααθ ἀθ 1 υπίνογϑιίό ἀθ Ραγβ. 
ΘυἹ} ποὺβ βοῖϊδ Ῥϑυγηῖϊβ αἰ Δάγ βου 46 νἱΐβ τϑυηθγοϊσηθηΐβ ἃ Μ. 1όου Πθηΐου, 
ΤΩΘΙΩ ΓΘ ἀ6 1 Ἰπβὑϊξαύ, δατηϊηϊβίγαίθαν 46 1ὰ ὈἱΠοὐμβὸαπθ 46 1 αμπϊνογυϑιξό ἀθ 
Ῥαγῖβ, οὐ ἃ Μ. Τιουΐβ ϑΊθροσ, ὉΠ οὐ μόοαϊσθ 46 ᾿᾿απϊνουβιἑό 46 ΒΆ]6: ο᾽ϑδὺ 
ϑνᾶοθ ἃ θὰ ὈΙΘηνθΠ]δπΐθ ΟὈ] ρθαποθ ἃ} ποὰβ ἃ δὲό ἀοππό α᾽ ὀϊπα ον 16 
τηδηπβοῦῦὺ ἀοπὺ ὁπ ῬΌΘΙ]1Θ ἰοὶ 1ὰ ἀθβουὶρίϊοη. 

Οοὐδθ ἀθβουιρέϊον. π6 βθῖ8 Ρ88 ἱπυ 16, οὰν 1] π᾿ οχὶβῦθ Ρ88 α᾽ δαίγθ οαΐδ]ο- 
δι6 ᾿πηρτ πη (65 τηδηυβοῦἰβ συθο5 46 Βᾶ]6 αὰθ οϑἰαὶ αα᾽ὰ ρα] 6 Ηδθποὶ 
(Οαίαϊ. [ἐδγ. γιατ, Ὁ. ὅ14 οὲ 5ι1ν.)}, 511 δβὺ Ῥϑυτηΐβ 46 ἀόῆπθ 66. πο ἃ 
ὍΠῸ 56.186 ἀθ γϑῃηβθίρῃθιηθηΐβ ἔοσέ ᾿Ἰποοτηρ οίβ, απϑὶαποῖοϊβ ἕδαχ. Ἐπὶ ὁ6. ααἱ 
ΘΟΠΟΘΙΘ πΟΥγΘ ΤηϑΠπΒοῦ 1 Θἢ ῬΑΡ ΪΟΌ]]ΘΙ, ο βαναϊΐ, υβαυ ἃ ργδβοηῦ, ααἾ] 
σοπίομπαϊῦ ἀαθ]αθθ ομοβο α᾽ Αἰμόπόθ, απθίαπθθ ομοβ ἀθ Ἠόγομ, αὰθ8 ο᾽δέαϊξ 
τ οπαγίασοιιβ οὐ αα1] ὀἰαϊὸ ἰη- 0110: οὐ ο᾽ἐαϊ ἰοαέ. (Υ. ΜΠΠ16Ρ, “οιγηαΐ (68 
ϑαυαρέβ, 1868, ». 187.) 
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ΝΟΤΑ. -- δα ᾿παϊοαύίοη οομ χαῖρ, 165 δου 5. οαἰα]οριιόβ οἰ“ ἀθββοιβ οοτη- 
τηθηοθηὺ οὐ Πηϊβδθηῦ ἀδη85 16 τη ΒΟΥ Ὁ ΟΟΙΏΤΩΘ 88 165 ὁ Π10η5 ΔΌΧΟΠΘΙ165 
ΠΟΙ8. ΓΘΏΨΟΥΟΙΒ δ η8 165 ῃοΐθ8. 

ΡῬΒΕΜΙΝΒΕ; ΡΑΒΤΊΙΕ,. 

ἜΘ. Ποῦ 46 ραγᾶθ, ποη παπιόϊοίό. πῃ ὈΪδηΟ. 
ΕῸ]. 1. ἔπ ὈΪαπο : ροτίθ βϑιὶθιηθηΐ 66. ἐἰγ6, δὰ τὸ: ᾿239η- 

ναίου τιερὲ μηχανημάτων. 
ΕῸ]. 2. ΤΆ016 (ἀδέδοίπθιβθ) ἀθ5. τηδύϊουοβϑ ΘΟ ΡΥ 568 ἀΔη8 ἰὰ 

ῬΙθηϊὸγΘ ρᾶγίϊθ. 
01. 9γν0.. 11 Αἰμπόπόρ, 1265 ηιαοϊηηηθβ. (6 ψμθγγο (ὃ). 
ΕὉ]. 1ῦ γο, 111] Βιίίοη, Οοηβέγιοίἑονι (165 Ἡναο]Ή.65 αἴ6 σίιθγγ6 (4). 
ΕὉ]. 21 ν9, ΠΙ1 Ἠότοῃ ἀ᾿ ΑἸοχαπᾶτνιθ, Ορηβέγιοίζον, 46 ἴα οἶ- 

γοδαζιοέα (Ὁ). 

ἜΡΙ. 28 γο, 1Υ]] 14., Βέϊορόο (3. 
ΕῸ]. ϑάγο, ΨΚ] Ἀρο!οάοτο, οϊιογοόέήηιο (1). (16 ἔταρτηθηΐ 

᾿πόαϊῦ ΡαὈ] 6 ραν Μ. Ὑθβομθι, Τροϊογοόέϊιια, (686 ΟὙ608, μ. 1998, 

ἀρ ἰὰ Ἰΐρῃθ 1 ἃ ἰὰ Ἰίρπθ ὅ, τῃᾶπα86.) 
ΕῸ]. ὅθ νγο. ΥἹ] [Δρο]]οάοτνθ, Οὐηβέγιωοίδον ἀ6 Ῥῇηέιέροϊο αἷέθ 

Κόραξ (8). 
ΕῸὉ]. ὅζνο, ΥὙ1.] ΡΒΠοα ᾿Ιηρόηίοαν, Βέϊορέο --Ξ ζΐυγ 1775 6 

ἰα Π]ηχανικὴ σύνταξις (9). (1,8. Εἰ {πὸ δὲ 168. ῬΙΘΙΙΪ ΘΒ. ΠΙΡΉ ΘΒ. Τη8ῃ- 
απθηῦ: 16 ἰταϊ6 46 ῬΆΪΠΟΠ ὀοΙηπθποθ ἃ ἰὼ Ἰἰρπθ 7 ἃ ΘΟΙΙΡΊρυ 
ἀὰ θὰ5 ἀθ ἴὰ ρᾶρθ, ἰοπί 5'πηρ]Θμηθηΐ ΘοΙημ6 51] σϑηδὶΐ ἀἢ ποα- 
γ6] ἃ]ϊπόδ, οὐ 1] ΒΘμΙ 016 αἰηϑὶ [αἰτο ἰὼ οομἐπαδίϊοι ἀπ ᾿πογοθδα 

Ργόοόάθηί. [2658 ῬΥΘΙΉΪΘΙΒ. πποίβ ἀρραγίθπδμι ἃ ΡΏΠΠΟΩ, ἄδη8 16 
τηϑηπϑουῦ, βοηῦ: ὅταν εἰς ἔλασσον (19). 

8. Ἰπηρτϊτηό ἀλη 165 Ῥίον ΜΜαϊοηιασογηὶ ορογα, Ῥαυ β., δὰ ἐψ}. γ66., 
1098, 1η-ἴο01.,. ».1, οὐ ἄδηβ 1ὰ Ῥοϊογοόίίχιο 68 ΟὝὙ668, Ῥὰν Ο. ΑΝ Θβόμον, ῬδγῚ8, 
Πρ. ἱρόν... 1867, 1πη-4, Ρ». 1. (1.65 ἤραγοβ, βοϊρῃηθαβοιηθηῦ γορτοα αἱξθβ Θἢ 
ΔΡΡαύθποθ, εοηὺ ἔοτὺ αἰζόγέθβ. ἘΕἾ165 ποπὺ Ρὰ8 δὺδ πηΐβθ8 θη ΘΟυΪθαν, (85 
ΟὈΒονν αὐ] 0 5 Β᾽ΔΡρ!Π}απθηὺ ὀρδ]θιηθηΐ. ἀὰχ ἢ5 5 1| Ὁ ν.) 

4. Τπηρυϊτηδ ἀλη 165. Κέ. Μαϊ.., ». 105, οὐ ἀδη8β 1ὰ Ῥοϊδογο., ν. 48. πῃ 
16. τηδηαβουῦ, 11 τη πατι 5ῖχ ἤἥρτιγοβ; [ἃ ρ͵δοθ 4θ ἐγοΐβ ἃ ὀὐό 1αἰδβδβόθ θὴ ὈΪδηο. 

ὅ. γοῖ. ΜΜαϊ. τ. 116, οὐ Ῥοϊΐογο., ν. 128. Πθδπβ 16 τηδηυβουῦ, 168 ΠρΡΎΓΘΒ 
βοῃὺ Ἰἱποομηρ!όϊοιηθηὺ ἀοββίηόρβ, οὐ ἢ] δὴ τηϑῆααο ἄθαχ οὐ ὀσθιιθηΐ. 

Ὁ. Μοὶ. Μαίῆ., »ὶ 121, οὐ Τοϊίογο., ν. 71. Ῥδηβ 16 τηδηυβουῦῖ, 11 τηδηαὰθ 
οἶπα ΠρΌΓΟΒ. 

7. Μοὶ. Μαίῆ., Ὁ. 18, οὐ Ῥοϊϊογα., Ῥ. 187. απ 16 τπιδηαβοῦῦ, 11 τηᾶπαὰθ 
πρυΐ βρογοβ. 

8. γε. Μαΐΐ., ». 48. 
9. γεί. Μαΐϊι., Ῥ. 49, οὐ σγιφοϊιβοϊιο Κυὶορϑ8ο]ἰ{ἐϑἐοῖ16 νοὰ ΚΟΘΒΪΥ ἀπᾶ 

ΗΠ ἀδίον, ὑ. 1, Τιοὶρχὶρ, 1868, ἴη-12, ρ. 240. 
10. γεί. Μαί., ». ὅ0, 1. 17, οὐ σΥ. Κυϊορβϑοϊυ ἐ8ὲ., Ὁ. 242, 1. 1δ. 

δ ἃ 
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ΕῸὉ]. 68 νο. Υ1Π.} 14., ἴο ργέάίομαιι οἱγιηνδηλθ Ἰΐυγο ὧδ ἴα Ἰη- 
χανικὴ σύνταξις (13). 

ΕῸὉ]. 88 γ.. [Χ.] 0165 Τ᾽ Αἰτϊοαΐη, (βέοβ (13). 

ΕῸΪ. 114 νγο. Χ.] Οὐνιριαἰϊοη ἀἩΟΉψΗ16 57 ἴα ἀόξοηβο ἦθς 
»ίαοο5, Ὅπως χρὴ τὸν τῆς πολιορχουμένης πόλεως στρατηγὸν χ. 
τ. λ. (53. 

ΕῸ]. 182 νο. Χ11] Παρεχβολαὶ ἐχ τῶν στρατηγικῶν παρατά- 
ἕξεων (φοιηρ! ] οι 6 ρατίϊο ἐμόαϊέ6) (33). 

ΕῸὉΙ. 165 γο. ΧΙ] Πμόοπ (Τ᾿ Θαροίθαγ), Ταοίίγιιε ὁαιέόο (15). 
(Προγᾶτα 465 ομαρίίγοβ ΠΠ-ΤΥ͂ οϑύ ἱπίθγυθυ!. Παοιθ5: 1) δὰ [0]. 
208, οοιμηθηφαπέ ἃργὸβ τούλδου (ρ. 119,1. 12, 64. Μρατβίαβ), 
ἢπίββαπί ἀογαπὶ τὰ στρατιωτικὰ (ρ. 121,1. 10 ἀ᾽6ῃ 945); 2) δὰ 
[0]. 211 νο, δυσχερία (ρ. 182, 1. 18) - Ἐὰν οὖν (ρ. 179,1. ὃ ἀ δῃ 
θ45); 8) δὰ [0]. 284, τείχει ἄποσο (810) (ρ. 284, 1. 6) -- πρότερον 
(Ρ. 286, 1. 8). [βὰ βδοοπάθ ἰδοῦῃθ θϑὺ ὀᾶθϑθ απθ 16 ομᾶρ. ΧΥ͂ 88 
ἐτοῦγα πυμηότοίό ΧΙ] ἀδη8 16 πη βου, οὐ 4π6 16 πυτηὀϊῸ αἰ ὉΤαΤΘ 
46. ομδοῖη 468 οἶπα ΠΡ 68 βαϊγαπίβ 56 ἸΤΟσγ 6 ἰΟα]Οαγ5 αἰ πι]- 
ππό 46 ἐγοΐβ απἰτόβ. Πρ! όσα (ρΡ. 416 - 488, ὀα. ΜΘαγΒ11|8) πα πα 6 
ἃ 1ὰ ἤη ἀ6 1 Τ7Ταοίϊηιο; τηδὶβ 11 ἃ ὀϊό ἱποουροσό ρ]ὰ8 απὲ ([0]. 
186 γὸ -- [0]. 142) ἄδηβ 165. Παρεχβολαί [Χ1].) 

ΕὉ]. 804 νο.. ΧΠΠ].] Νιοόρμοτο Ῥιοοθαβ (1 Θιηρθσθαυ), ΕὙΑΡΊΘκ 
τα Παῖτοβ ὑμόαιβ ἀὀβίσόβ σὀπόγα! θιηθηΐ θᾶ] 16 {{{ 8 ἀὰ ῬΥΘΙΩΪΟΥ 

11. γεὶ. Μαΐϊ., ν. 19. ὕπο ἰγαδποίίοη ἔγαηφαῖβα 46 οδ ᾿ἶντθ, ἅπθ ἃ Μ. 
Α. 46 Βοομαβ ἀ᾽ Αἱρίυμπ, ἃ ὀϊό Ῥυ] 166 βοὺβ 16 {{{πὸ: Ἴγαϊέέ ἀ6 ξογεϊβοαξίοη, 
ἀ᾽ αἰέξαηιιο εἰ ἀ6 ἀόξοηδε (1685 ρίαδοβ, ραῦ Ῥ]ϊοη ὁ Βυζαηοο. Ῥατὶβ, 1872, 1η-8. 

19. ΨῪεὶ. Μαΐϊι., ν. 2ΤΌ. 
18. γεί. Μαΐῃ., ν. 817 εὐ Ρ. 361. ὕπο ἐγαάποίίοῃ ἔγαπραῖβα 6 οϑίξθ οοτη- 

Ῥὶ]αὐίοη, ἄπο ἃ Μ. ΕἸ. ΔΙ ΠΘΙΉΘΥ, ἃ διό ρυθ]έθ ἃ 184 βαϊέξ ἀὰ Ἰἴνγ ἀδ)]ὰ 
οἷϊέ ἀ6 Μ. ἀθ6 Βοοβμαβ, Ρ. 197. 

14. δ. οοὐΐθ οοτηρ ]αἰίοη, νοῖν ΕἾ. δαβο, 7)6 ηιυϊξαγίμηιν βογίρίοτιηι σΥαο- 
οογηι οὐ Ἰαΐίηογιηι οηιμΐμηι οαϊέϊοηιο ἐηιϑέϊξιιοπᾶα, ΒΟΥ] πη, 1847, Ρ. 14. (68 
παρεχβολαΐί 86 ἰγουνγοηῦ δυβδὶ 88.165 τη ΒΟΥ 46 16 ΒΙθΠοὐπὸααθ παίϊο- 
πδ]6 ἀθ Ῥαυὶβ 2481 οἱ 9441 46 Ἰ᾽δποίθπ ἕοπᾶβ στθὸ οὐ 26 ἀὰ βυρρ]έτηθῃς 
ΘΎΘΟ, δἰπδὶ απ ἀδη8 165 τη βου ἐβ ΟΊΘΟΒ Ὑπ1π-11 ἄο 1 ἘΒΟΌΓΙΑΙ, 898 ἀ6 1ὰ 
ΒιθΠοὐπδαθθ ραϊαξίπ ἃ Ηρ ἀθιθοσρ, 190 ἀ6 1Ιὰ ὈΙΡ]Π]οἰμβὸαθθ ἀ6 Μυπίοῃ, 
219 ἀθ 661}16 ἀὰ γαξίοδη, 24 οἱ δῦ (Νοββθὶ, 4“ ραγίϊ6) ἀθ οδἱα 46 ὙΊΘημ6, 
1π-0-18 ἀθ 66}16 ἀθ Νδρ!θβ, Βαγοοσοίαγιιβ 187 ἀ6 ἴὰ ὈΪ οὐ πὸατθ Βοα]όϊθη πη 
ἃ Οχίοτα, ὕγθίηαβ 19 ἀ6]14 ὈΙθΠοἰμβδααο ἀὰ Ὑαίίοαμῃ, δὲ ἀδη8 πὶ τη παβουῦ 
46 14 ὈΙ ΙΙοὐμβὸαπθ ἀρ Ζοὶξχ: θὲ ουΐγθ, 608 δχίγδαὶβ δχβίδϊθπέ ΘῃΘΟσΘ 88 
16 τηδηπβουῦ ρυθοὸ 60 ἀ6 14 ὈΙ Ιοἰμβδαθθ ἄθ Ταυτγῖη, δυ]ουγα᾽ Βαϊ. ἐρατέ. 

15. ΡαθΠ]όθ ρου 16 Ῥγοιηϊδυθ ἴοϊβ βὰν . Μουτβίαβ, ἃ Τογάρ, ὥηρ. Τιᾶ. 
Εἰσευϊγῖ), 1012, ἴη-4, οὐ τδόαιθδθ ρᾶῦ 1ματηῖτιβ ἄδη8 «70. Τοιιγϑὲλ ορεότα, ἐ.ΥἹ, 
ΕἼογθποο, 1748, 1π-ἴο]. --- ΒΥ 1ὰ Ταοίΐχιο ἐπόαϊέε ἀ6 1 θα ροῦθαγ [μέοῃ, Θοη- 
ΒΌΪΡ ΕὟ. Ηδαβθ, ουνγαρα οἷΐό, ρ. 17, οὐ Κδϑηγ, Ῥγοργδτιητηθθ ἀθ 1 Ὁπ]- 
γουβϑιί ἀ6 Ζυγίος, βοιηθδέγ α᾽ ἐδ 4 1884 οὐ βοπιθδαίγσ αἾἶνου ἀθ 1854-58. 
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ἀ᾽ Θηίγθ ϑὰχ: περὶ χαταστάσεως ἀπλήχτου, 8, ἴα οαδέγαμιδία- 
ἐϊοη (15). 

ΕὉ]. 824 νο, ΧΙΥ.] 14., περὶ παραδρομῆς {πολέμου (1). 
ΕῸ]. 880 - 855. Οδ5. βὶχ [Θ16ῖ8, ροβίὀυιθαγθιηθηΐ αἹοαίέβ δὰ 

γοϊαιθ ρῥγόοόαθηΐ, οοπίϊθηπθηῦ ἀπ [4016 465 τηδίϊὀγοβ (ἀόξοο- 
ἴπθ86) 6ῃ Ἰδἰίη. 

ΘΕΌΧΙΣΜΕ, ΡΑΒΤΊΕ. ὴ 

ΕῸ]. 856, Βϑα]]Π]οῦ ροβίὀυϊθαγοιηθηΐ αἱουῦίό. πῃ Ὀ]απο, βαπῖ 66 
{πὸ δὰ γο: ᾿Εξήγησις ἀνώνυμος εἰς τὴν τετράβιβλον Πτολεμαίου. 

ΕῸ]. 857. ΧΥ}] Οοπιηπηθηίαίθιῦ ΔΠΟΉΥΙΘΒ 8. ἴ6 ἽἼγαϊέέ 
α' ΑΒΤΕΟΠΟΘΤΕ σΠΠΡΙΟΙΑΙΒΕ, 69) φαΐγο ἰΐυγο5, 6 ΟἼ,ΑΤΤΌΘΕ; ῬΤΟΙ,- 
ΜΕῈῈ (8). 

1, τηδῖη ααἱ ἃ οορὶό 16 Θομητηθηΐαῖνα οἱ -ἀθβϑιιβ ἢ θϑῦὺ ῬΡ88 66116 ααὶ ἃ οχό- 
οαὐᾷ 1ὰ ῬΓΘΤαΪ 6 ῬαΡα 16 ἀὰ τηϑη βου. 

10. δ τϑοιθὶ!, 888 ποῖ α᾽ δα ΐθαν ἀδη5 16 τη ΒΟΥ, σοτηρίθ ὑγθμξθ- ἀθὰχ 
Ομ ρ γοθ: ΠΟὰΒ. 6 ῬΡᾺΠΟΙΒ 9]8 Ὀδ5 ὑΓ0158. Βθαϊ]θυηθηΐ, ἃ ὑϊΐγθ ἀθ βρδοίτηθῃ. 
Π] οϑῦ βίρμδ]δ δ881 ἀδὴ8 165 Τηϑη βου 5 ϑαϊναηίβ; Ῥαϊαξίηιιβ 898, οηα- 
οοη8ὲ8 190, Νεαροϊιξαγιιβ τιι-0-18, ΠΤ βοογϊαϊθηϑὲ8 .Σ-τ-19, ἄδη8 τπὶ τηδπαβοῦὶῦ 
46 16 υ1}186 4 Ζοϊύζ, ρὰβ ἀδὴβ ἰγ018. Τηϑη βου 8 ῬΑΥΒΙΘη8, βανοῖῦ: 296 ἀὰ 
ΒΌΡΡΙὀτηθηῦ ουθο, 2457 οὐ 2440 46 1 ἀποίθῃ [Ὁ πα8 οὙὐΘῸ (66. θυ ον τηδπα- 
Βουῦ ΠἶΘἢ ΤΘΗ 6. ααὯπ6 ρᾶγϊθ). 11 οϑῦ ῬγΟΌΔΌ]6 ααοπ θη τϑοοπηδίγαϊδ 
Τ᾽ οχιϑύθμοθ ἀ8η5 α᾽ δυαύῦσγθθ τ βου 8 ΘΠΘΟΡΘ, 81 168 Πούϊο65 465 δα! ορτι685 
δἰαϊοηῦ, θῃ σόπόνα], βυ βϑατητηθηὺ αδύδ!]]ό68. 

17. ῬΌΡΙΙ6 ῬοὺΡ 16 Ῥγϑιηϊὸσθ ἔοὶβ ρὰν (.-Β. Ηδβθ, ἃ 16. βαϊΐθ 46 1.ο0 Τ)έα- 
σοΉ 8, ῬΑ 15, 1819, 1η-45, Ὁ». 117, οὐ τοργοαυ ἀδΔη8 1 δα θη 46 Βοπῃ, 1828, 1η-8. 

18. Ιπηρυϊτηό ἃ Βᾶ]6. οπ 1559, ἃγθὸ ὑπὸ ὑυδαποίίοι Ἰαἰϊπθ αὐτὶ θαόθ ἃ 
Φέγοτηθ ὙΥ οἱ, ἄδηβ ἀη νοϊυτηθ ἰη-ἴο]. ααἱ ρογίθ δὴ ἐἰϊΐγο: «᾿Ἐξηγητὴς ἀνώ- 
γυμος εἷς τὴν τετράβιβλον Πτολεμαίου. --- η ΟἸαιαϊὲ Ῥιοϊοηιαοὶ χιαάγίραν- 
ἐϊένιγηι ομανγ αἷον ἰσηοῖέ ηοηιηΐβ, χιθηιὶ ἑαηιθν ῬΡγοοίμηι {εἴ886 φιλάαηι οαἰδεϊ- 
πιαρέν, οὔ 580} 1ὰ ἀθυῃίδυθ ρᾶρθ (ρ. 279): «Βαδβέϊοαθ, 65 οὔῇοϊπα ρείγίαπα 
ΑΉΟ Μ. Ὁ. ΤΙΣ, Ἠϊ6Ή,86 βορίθηιθδγθ.» 6]ὰ 1] 6. ναὶ ρᾶγα ἃ ϑηΐβθ, θῃ 1δ02, 
ἀη6 ὑγαδποίίϊοῃ Ἰαἰπθ, ρθὰ οογγθοῖθ, 5088 16 ποῖὴ 46 6. 7811 (ν. 1ὰ ργόξαοθ 
46 1 ὁαϊξίοπ 46 1689, οὐ ΕΔΌΥΙΟἰτ5- 4.165, Βεδιιοίϊοοα σγαφοα, ὑ. Ὗ, Ὁ. 288). --- 
Μ. ΟἈ.- τα. Βπ6116 (4γοζυΐυο8 (168 ηιλββίοη8 βοϊθηἰβηιιο8, 89 βότϊθ, ὑ. Π (1876), 
29 Ἰἰγγ., Ρ. 584), π6 8εϊῦ ρΡ88 81 αοἷέ 1ἀθη θυ 16 οοϊητηθηξαὶ "θ᾽ ΒΠΟΏΥΤΗΘ 
ΒΓ ἰὰ τετράβιβλος ἀθ Ῥίοϊότηόθ εβἰρμαὶϊό ρὰῦ Μ. ΜΙ] οὐ αα"} ἃ νὰ [αἱ- 
τηθτηθ ἀδη8 6 τηδηιβουὺ ἀ6 1 βουσὶ] Τ-1-14 (ΜΠΠ6Ρ, Οαξαῖ. 68 Ἠ188. ΟΥ̓́ΘΟΒ 
ἄο 1 Εδβοιι., Ῥ. 111), ἀνθὸ 168. δοταχηθη δῖ "ο8. ΒῈ} 16 τηδτηθ ἐγαϊθδ ααἱ οχἰϑέθηῦ 
858 165 τηϑη βου β ΟὙΘΟ5 808 οὐ 814 46 1ὰ ὈΙ Π]οὐμβὸααθ ἀθ ϑαϊηυ- Νίατο 
ἃ Ὑοηΐβθ. ΠΠ| πὟῪ ἃ ρὰ8 46 ἀουίθ ἃ ΘΟΏΒουγο. [1.6 Μαγοϊαριιβ 808 οοπίϊοπς 
16 ῬΑΥΆΡΏγαΒ6 4 Ῥσγοοίαβ, Ῥυθ]166. θὲ ουθο οὖ δὴ ἰδξϊη ἃ ΒΆ]6 αρρα ε70- 
παηριο Ορογίμμηι, Μ. Ῥ. [1Υχ ὑγὸβ-ρϑυϊῦ 1π-}0]10.,. ἄγθοὸ ἀπ ῥγόΐαοθ ἀθ Ρῃϊ- 
Πρρ6 Μϑιδπομίμοῃ ; τηδὶβ 1 θχόρδέθ Ὡποηντὴθ ἀὰ τηδπαβουὶέ οἷ οϑὺ Ὀΐθῃ 
16 τηδιὴηθ ααἱ 86 τϑύσοιινθ ἀδηβ ᾿'δαίγο Παγοϊαηλιιβ, αἰμϑὶ απ ἄδηβ 1 ἰϑοογία- 
ἰοηιδῖ8, οὐ θη ρϑαΐ δἱοαίθυ ΘΏΘΟσΘ ἄδπηβ 16 (ὐὐβίἑηναγιιβ 171 (ἃ 1ὰ ΒΙΡΙ1ο- 
ἐμὸατπθ παίϊοηδϊθ ἄθ Ῥαγίβ). 
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ΕὉ]. 5811. ΧΥ] Ῥοτρῆγτο, Μογοαμοίίον, αἱ Τγαϊέ ἀ᾽ ΑΒΤΕΟ- 
ΤΟΘῚΒ σΟΡΙΟΙΑΙΕΕ, 6 φιαίγο ἴΐυγο5, (6 ΟἿΑΘΘΕ ΡΤΟΙΕΜΕΕ, (3). 

14 τηδῖὶπ απἱ ἃ οορὶό 66 ᾿ἰἴνσ 46 Ῥοῦρῆγνγθ, Ὀΐθη αἰβεϊποίθ 46 66116 ααἱ ἃ 
οχόουϊξό 16 πὸ χυ, οδϑὲ ρϑαὐ-δέγθ ἴὰ τηῦτηβ ἃ ααἱ 1ΠὍπ ἀοὶξ 16 Ῥγθπηϊὸστ ρατὶϊθ 
ἀὰ τηδηπβοῦ, ὈΪΘη αα6 1᾽δουΙξαστο οι ἰοὶ Ρ]ὰ8 συδπᾶθ οὖ τηοΐῃβ βουγόβθ. 

ΕὉ ὅ88. Επ ὈΪ4πΠο. 

ΕῸ ὅ84. ἘΘα θὲ ροβίὀυ! θατοιηθηΐ δ᾽ουίό. Ἐπ Ὀ]ΆΠΟ. 

Ῥδη8 1α ῬΓΘμὸγ6 ραυθ ἀὰ τη ΒοΥ δ, ΟΝ. ΤΟ ΠΟΟΗ ΓΘ 46 [θη 08 
ΘΠ 608, ἃ ἰὰ τηᾶῖρθ, ἄδθα ὁουιπτὸ8 αἱ Δρρδγ θπμθης ἃ ἀθαχ 
τηδῖηβ αἰ όγθηΐθβ. [[ἶἀπ6 οδὲ 66 1}16 ἀπ οορ βίθ, ααὶ ἃ τόρατό [α]- 
πηδηθ ἀθ τόαποηίαβ ΟἹ ΒΒ 0 η5:; ἰὼ Ρ]πρατέ 46 οο 5. δομρ] πηθηβ 
τηΔΥΡΙπααχ βοηΐ (6 5600η16 ΘΉΟΥΟ, 66 απἰὶ Ροαγο απ6 18 ΘΟΡΪθ, 
ΠΠ6 ἴοϊβ ἐθυμηϊπέθ, ἃ ὀἰό οο]]αϊομπέθ Ρ81 8505 δαίθατ, βοὶξ 501 
᾿ οτῖρῖπαὶ, 501} 580 ἀπθίαπθ δαΐγο τηδηπβοῦϊθ. [Γαΐ γ6 πιδῖπ ΡῥΤῸ- 
ῬοΒΘ βατίουξ 4685 τϑοὐ Ποαίϊοπβ οἱ ἰόπηοῖὶρπθ ἃ ἀπ του βίο ροβίέ- 
ΤΙΘΌΤΙΘ. 

19. Ἰπτηργῖπιέ ἃ Βᾶ]6, θη 1559, ἃ 16 Ξυϊΐθ 46 1 ̓ Εξηγητὴς ἀνώνυμος (γνοὶγ 1 
ποΐθ ργόοξαθηΐθ) Οοτηρ. ΒΕ Ότῖο.- Ηδν]., ΒΦ]. σγαοο., ἃ Ἰ'οπᾶγοϊ! οἶδά. 
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ΕΈΛΟΜΕΝΤΞ ΜΠΙΤΑΙΒΕΞ ΙΝΙΙΤΟ. 

ΝΟΤΑ. --- 1,68 τηοΐβ 416 ΠΟῖ8 Ῥ]ΆΦΟῊΒ. ϑηΐγθ οσοομϑίβ ΟὈ] 68 ζ ὃ τηδη- 

αποηὺ ἀδηβ ΠΟΒ ταϑη ΒΟ} 8: ΠΟῸΒ ΘΗ ΘΥΤΩΟΏ8 θηύγο οὐ οὲβ ἅγοϊίβ [1 οϑὰχ 
αἀ6 ΠΟ ΒΟΙΏΤΩΘΒ8 α᾽αν18 ἀθ ΓΘ σ Π ΟΠ ΘΓ. 

Ἐπ σόμπόγα!, ποὰβ π6 ΠΟΐΘΓΌΏΒ 85 168 Τηϑαγαῖβθ8 ΙΘΟΟΠΒ αἱ Π6 86 Γ6η- 

οοπἰγθηὺ αὰθ ἄδηβ ἄθαχ δὰ Ὁ].8 θ᾽ πῸ5 ὑγοὶβ δ ΒορΐΒ: ΠΟῸΒ Π6 Το]ὸνο- 

ΤΟΠΏΒ Τηδτηθ Ῥᾶ8 0611605 ααἱ 5οηὺ ΘΟΙΏΤΉΤΏΟΒ ἃ ἰοὰβ 168 ὑγ018, αὐδηα ΠΟᾺΒ 

πΔυΓΌΠ8 ἴα αα᾽ὰ ἀπ ἔδαϊο ἀ᾽ οὐ Βορτᾶρῃθ ργονοπδηὺ ἀθ Τ᾽ Ἰἀθηἐ 6 ἄδη5 

164 Ῥγοπομοίδίϊοη (6 ε,) εἰ, ἢ, ἢ, οἱ, ὑ, Θηΐγθ θυχ, ἀθ αὐ οὖ ε, θηβῃ ἀθ ο, 

ω οὗ ῳ. 

1. Περὶ τοῦ ὅτι ἀσύμφορόν ἐστιν ἐν ἀνύδροις τόποις ὅδοιτιο- 
ρεῖν πολεμίων ἐπιόντων. 

Καὶ τοῦτο τιρὸς τοῖς ἄλλοις εἰδέναι δεῖ ὅτε πολεμίων προσ- 
δοκωμένων ἀσύμφορόν ἐστιν ἐν ἀνύδροις τότιοις εἰσαγαγεῖν τὸ 
στράτευμα χαὶ μάλιστα ϑέρους ὥρᾳ" χειμῶνος μὲν γὰρ ττολλάκις 
ἡμέραν ὁλόχληρον ἄνευ ὕδατος καρτερήσουσιν, ἐν δὲ τῷ ϑερινῷ 
χαιρῷ οὐδὲ μέχρις ἀρίστου, ἀλλὰ συναπολοῦνται τοῖς ἵτιτιοις καὶ 
οἱ ἄνϑρωποι. Δεινὸν οὖν ἐστι δισὶ πιολέμοις ἑαυτὸν ἐχδοῦναι, 
(τῷν τῶν ἐχϑρῶν λέγω καὶ τῷ τοῦ καύσωνος ὑδάτων ἐτιιλειτεόν- 
των. ᾽4λλ: εἰ δεήσει, καὶ κόττον τριῶν ἢ καὶ τεσσάρων ἡμερῶν 
προχρινάτω τῆς συντετμημένης (20) ἐχείνης χαὶ ἀνίδρου ὅδοῦ" 
χρεῖττον γὰρ χόπον αἱρετισάμενον δι᾽ ἐχείνης τῆς μαχρᾶς καὶ 
ἀκινδύνου ἀσφαλῶς ὅδδεῦσαι ἢ προχρίναντα τὴν σύντομον κινδύνῳ 
περιττεσεῖν. 

Π|. Περὶ τοῦ μὴ ἐπάγεσϑαι τιλῆϑος ἀργὸν ἐν τῇ πολεμίᾳ. 
Σφαλερὸν δὲ καὶ ἐπιβλαβὲς, χαϑὰ καὶ τοῖς τταλαιοῖς δοχεῖ καὶ 

ἡμῖν ἡ σιεῖρα παρέστησε, τὸ ἀργὸν χαὶ ἀπόλεμον ἐπιφέρεσϑαι 
σιλῆϑος ἐν πολεμίᾳ καὶ φόρτον παρὰ τὴν ἀναγχαίαν χρείαν καὶ 
ὄχλον ἡμιόνων καὶ ὄνων χαὶ καμήλων ἔχειν καὶ μάλιστα ἐν τῇ 
τῶν Βουλγάρων χῶρᾳ, ἐν ἢ καὶ κλεισοῦραι ὑλώδεις καὶ δύσβατοι 
καὶ ὁδοὶ στενότητα πολλὴν ἔχουσαι, ἃς, εἰ μέλλει διοδεύειν ἡ 
στρατιὰ, ἀργίαν (31) ἐκ τοῦ τοιούτου ὑφίσταται τρότου " τὴν γὰρ 
ὁδὸν τῆς μιᾶς ἡμέρας, ὅπόταν τὸ ἀργὸν ἐπιφέρηται τιλῆϑος καὶ 
τὸν παράλογον καὶ τρυφηλὸν φόρτον τήν τε ἀνόνητον χαὶ σολυ- 
τελῇ ἀποσκευὴν, οὐδ᾽ ἂν εἰς τέσσαρας ἐξανύσειεν, ἀλλὰ καὶ πο- 
ταμῶν τοὺς βαϑεῖς καὶ τελματώδεις ἐν τῷ περαιοῦσϑαι ἢ γεφύ- 

20. Συντεταμένγης ἴ. 
21. ᾿ργυίαν καὶ ἡ ἃ ; Κὶ δὰ τηᾶγρο, ἀργείαν (46 βθοοηᾶθ τηβϑίπ). 
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ΒΕΛΟΜΕΝΤΒ ΜΠΗΙΤΑΙΒΕΒ ἹΝΕΌΙΤΒ 

Ῥιιδιϊόβ α'αργὸβ ἴ6 ηιαγμιιδογὶ (ὁ Βᾶϊθ οἱ-ἄοδϑιιβ ἀδογὶέ (Ξ- - ΚῚ) οί 
ἴθ5 ηιαριιιδογὶές αὁ ἴα Βιδίϊοϊζδηα ηαϊϊοηαῖο ἀ6 Ῥαγὶβ 26 ἄμ 
βιιρριίόριοηξ σγος (ΞΞ: {) οἱ 3457 ἀὁ Τ᾿ αῃροϊθη ξοη 8 σγϑο (ΞΞ: Ἀ) (33). 

ΤΒΑΡΘΌΟΤΙΟΝ ἘΒΑΝΟΑΙΒΕ, 

1. εὐ 68ὲ ηιιίδιδίο ὅ(6 [αΐγ8 ἐγαῦθγ867γ ἃ Τ᾿ αγηιόθ τὴν ραν 86 Ὁ}8 
οαΐ, φμαηα ᾿οηηθηνὶ ἀρργοοίι. 

ΠῚ ἰαπὺ βαυοῖτ, 6ἢ. οαΐτθ, 486, ἸοΥΒα ῸΠ 5᾽ δἰίθηᾷ ἃ γοὶσγ Ὀϊθηίοί 
Τ᾿ Θμηθιηΐ, 11 οϑὲ {τὸβ- ἀὀβανδηίαρθαχ αἰ ΘΠΡΆΡΟΥ 1᾿ΔΥπηόθ ἀ8η8 τ 
Ῥᾶυβ ἀέρουτγι α᾽68α, βατίουί θη ἐξό. Εποοτθ, 1 ΠἾγΘυ, 165 Βο] ἀδίβ 
Βα Ρουίογαϊθηἑ- 1185 ὈΪθη 16 πιᾶπαπθ ἀ᾽ θα ροπαδηΐ ἐἰοπίθ 1Π6 Ἰουγπέθ; 
τηδὶβ ᾿ἰό, 115 πὸ βαρῃθτομί ΒΘα]θπθηξ ρ88 τηΐαϊ: ΠΒΟΙΏΙΏ685 οἱ 
Ομουδὰχ ρόσγίτοηί. Οὐ δβϑὲ ἔτῸ}0 46 86 πηϑετθ ἃ 14 [οἷ8 ἀθῈχ φ ΘΙΤΘΒ 
ΒΓ 168 ὈΤΔΒ, 1᾿ ΘΓ 45. 18 ΦΊΘΙΤΘ ΘΟΠΕΓΘ. 168 ΘΠΠΘΙΗΪΒ, οὐ [ἃ ΘΊΘΙΤΘ 
ΘΟΠΐγΘ ἰὼ Ομ ΔΙΘαΣ, 6 βουῆταπί 46 1ὰ ρυϊνγαίίοη ἀ᾽ θα. Θαθ [᾽Γ- 

πηόθ ῥγόξογβ,. 51} 16 απΐ, ἰγο18 οὰ απδίγθ Ἰουγπόθϑ 46 ἐδίϊραθ ἃ 
ἀπΠ6 τουὺΐθ Ρ]ὰ8 οουγίθ, ααἱ π᾿ οἴ γαῖ ροϊπὲ αἶθαα. 11] γαπὲ Ὀΐθη 
τηΐθαχ ΠΟ βῖν ἰὼ ἰαίριθ ἀπ τοῦΐθ ἸΟηριιθ, Πηδ 18. 588 ἀΔΏΡΈΓ, 
οἱ ΤΙΔΙΌΠΘΙ 6ἢ Βίτοίό, απ 4 Ῥυθηατα [ἃ ἰγᾶύθῖβα δὲ ἰοπιθ 
ἀδη5 16 ρόμ!. 

Π. φετξ η6 ξαιϊιέ ρα8 ἨιθΉΘΥ ἃ ἴα 8ιμὴθ (6 Τ᾿ αγηιέθ 6 ρανϑ8 6)- 
φοϑηνὶ ἀ6 δοιιοίθ8 ὑγιέλ68. 

ἢ οϑύ ἀδηροσθαχ οὐ πα]Β1016, --- [6] οϑ 1'ανὶβ 4685 δἀποίθηβ, οἱ 
Οοἶθδὲ 66 416 ποίγθ ῬΙΌΡΙΘ Θχρόγίθηθθ ΠΟῸ8 ἃ δι881 ἀόιηοῃίτό, --- 
Αἰ ΘΠ ΏΘΠΘΙ ΘΠ. ῬΔΥΒ ΘΠΠΘΠΙΪ ἀ68 θΟΌΟΙ68. ᾿πα. 165, δἰπδὶ 46 46 
ἰγδῖπθι ἃ 88. δ 16 Ρ]8 4ἀθ Ὀᾶραρθθ 4} π᾿ δϑὺ βίγοἰθιηθηΐ πό- 
ΟΟΒΒΑΪΤΘ, ἃΥ̓ΘῸ πῃ οΥδΠα ΠΟΙΌΤΘ 46 τηπ]οίβ, αἰ ἅπο5 οὐ ἀθ ομδᾶ- 
τθϑιχ. θα δὲ βαγίους γταὶ ἰοσβαὰ πη ἴαϊξ ἀπ οχρόαϊ οι Θἢ62 
165 Βα ρατθβδ; ΘῈΣ ῬᾶΥ5 οϑί σϑρ] 46 ἀὀἢ]65 θοϊβόβ οἱ 46 αἰῆο 116 
δορὸβ, δἰηβὶ 66 46 ραββᾶρϑβδ ὀΐγοῖβ.: 51 1 δυπιόθ ἀοἱΐ 165 ΤΥ ΠΟΒΪΤ, 
6116 οϑὲ οοπάδιηπόθ, ἀδη8 665 οοπαϊοπβ, ἃ ράσο θθαῦθοαρ ἀθ 

ἴθηρ8. [8 τουΐθ αἰἀπ Ἰου, στᾷοθ ἃ οϑίΐθ ἔοα]θ οἰβῖνθ, ἃ 66 ἰταίῃ 

22, Ὑοὶγν οἱ -ἄθββιιβ, Ῥαρ88 14] οὐ 142, 16. πὸ χιττ 46 16 ἀοβουιρύϊοη ἂὰ ταϑπὰ- 
βου (6 Ββ8]6 οὖ 18 ποίβ. 

10 
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3 - - 

ραις (38) διαβαίνειν ἀργίαν (33) οὐὰλ ὀλίγην ἐχ τοῦ ἀργο πστάσχει 
΄ ᾿ , ᾿ Ν ν φδ α Υ “ λί 

πλήϑους. Καὶ μέντοι καὶ τὰς τροφὰς (55), ἃς ἐχρῆν χαταναλίσ- 

χειν τὸ μάχιμον μετὰ (368) τοῦ συμμέτρου καὶ χρειώδους ὑπτουρ- 
γικοῦ, τὸ ἀργὸν πιλῆϑος καταδατιανῶν ἔνδειαν ταχινὴν πιοιεῖ, τῷ 

- δ Ὲ.. στρατῷ καὶ ἄπιραχτον ὑποστρέφειν χαταναγχάζει " καὶ ὅττερ πολ- 
- "» -“ Ὧν ’ 

λάχις οὐδὲ βαρεῖα ἐχϑρὼῶν δύναμις χατορϑῶσαι ἴσχυσεν ἂν μόνη, 
ϑ. ἢ 2 , ΒΩ ΄ « ) Ν . Ν - , 

ἡ ἐξ ἀβουλίας ἔνδεια χατεργάζεται. Οἱ αὐτοὶ δὲ καὶ τῶν χόπτων 
-“- ’ 

ἀκηδιῶντες χαὶ τοὺς πολεμίους δεδιότες φήμας χαὶ ῥήματα ἐξά- 
γουσι βλαβερὰ σπεύδοντες χαὶ τπιάντα μηχανώμενοι χατὰ τὸ ὃγ- 
χωροῦν αὐτοῖς τὰς ἐπὶ συμφέροντι τοῦ βασιλέως ἀνατρέψαι βου- 
λὰς καὶ σύντομον γενέσϑαι τὴν ὑπιοσεροφήν. 

Π|. Περὲ δουχατόρων (31) καὶ κατασκότεων. 
Ἐπειδὴ δέ τινος τῶν συντεινόντων τιρὸς κοινὴν τῷ στρατῷ 

λυσιτέλειαν ο᾽ καλὸν ἀμελεῖν, δέον χαὶ δουχάτορας ἐμτιείρους καὶ 
συνετοὺς ἔχειν χαὶ τούτους εὐεργετεῖν παντοίως τε τερονοεῖσϑαι 
καὶ ἀντιλαμβάνεσϑαι " δίχα γὰρ αὐτῶν οὐδέν τι τῶν ἀγαϑῶν χα- 
τορϑοῦται. Τοιούτους δέ φαμὲν δουχάτορας, οὐχὶ ἁπλῶς τὰς 
ὁδοὺς ἐπισταμένους (38) (τοῦτο γὰρ καὶ τῶν εὐτελῶν τις χαὶ τῶν 
ἀγροτῶν δύναται ποιεῖν), ἀλλὰ τοὺς δυναμένους ττρὸς τῷ τὰς 
ὁδοὺς ἐπίστασϑαι (χαὶδ καλῶς κυβερνῆσαι [καὶ] τὸ στρατόπεδον 
εἰς τὴν τῶν κλεισουρῶν διέλευσιν, τερονοεῖσϑαί τε χαὶ εἰδέναι τὰ 
σύμμετρα τῶν ἀπλήχτων διαστήματα καὶ χώρων τοὺς ἐπιτηδείους 
χαὶ ὑδάτων ἀφϑονίαν ἔχοντας πρὸς τὸ ἀστενοχώρητον τὸ ἄπτληκχ- 
τον γίνεσϑαι, [ἔχειν τε ἐχριβῆ γνῶσιν καὶ τῆς ϑέσεως τῆς πολε- 
μίας χώρας ἵνα τὴν στρατιὰν ἐν αὐτῇ εἰσάγοντες ληΐσηται τὴν 
χώραν καὶ ἐξανδραποδίσηται (39)]. 

͵ ᾿ - 

Ἔστωσαν δὲ καὶ χωσάριοι (80) πλεῖστοι χαὶ ἐπιτήδειοι, τιαρὰ 

28, Γεφύρας ᾿ὶ ἴ Ὦ. 
24. ᾿Δργυίαν Καὶ ἢ ἢ. 
2ὅ. Καὶ τὰς τροφὰς ἴ: χκαταστροφὰς Καὶ ἢ. 
206. Μετὰ ταλυαὰθ ἄδηβ ἢ 
27. ΤρουΠορυαρηθ δουχάτωρ, σόη. -οὐος, Ὀΐθη αα6 10 βοὶδ Ἰοῃρ' δὴ Ἰαδξϊπ 

ἀδη8 ἀμοίογίβ, οϑὺ Ῥυθϑουέθ Ῥὰν ΕΣ, Α. βορθοοῖθβ, Ογθοῖς 1, ρα ϊθον Οὗ τοηϊα 
αν Ὀυψφαρεηο γογίοαδ, Βοϑύοῃ, 1870, ν. 87. 

28, Ἐπισταμένους Καὶ ἢ: ἐπέστασϑαι μόνους ἴ. 
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᾿πΘ 86 οὐ 4 ἴπχο, ἃ ἰοὰΐ ο6. θαρᾶρθ βιροῦῆα οἱ βοιρίμθαχ, 
βοτὰ ἰαϊΐθ ἃ οταπᾶ᾽ ρϑῖπθ θη αιαίγθ. Εἰδαύ ἢ} ὑγᾶυθυβοῦ 465 ΠΘΈΌΥΘΒ 
θτοΐοπαβ οὰ ἃ Ὁ 46 γᾶβθ, ῬΆββϑὺ ΒῈ1 (65 ΡΟηΐβ, Ο Θδύ ΔΙ0ΟΥΒ. 616 
165 τηοπγθηθηΐβ 50η ΒΡ ὀγθιηθηῦ Θηὐανόβ ΡΣ, Οοίθ 0616. 
Οδροπᾶδπηξ, 165. γίντθθ αὰ6 ἀονταῖθηΐ ΘΟΠΒΟΙΩΠΊΘΙ 68 ΘΟΙΙ δ Δ ΠΓ85 
αΥΘο ἴθ ποτ δ γαϊθίβ Θομυθηδῦϊθ οἱ α{1|6, 165. θουο 65. ἴη- 
αὐ 1165 165 ἀόγογοπί, δὲ 16 πιϑπαπθ ἀθ Υἱντο8. Π6 ἰαΓ6 ρΡ85 ἃ [ΟΥ̓ΌΘΙ 

"αυτό ἀθ θαϊίτθ θὴ τοίγαϊθ βδη8. ΔΥΟΪ ΡῈ τἴθῃ ἴαϊτθ. ΟἾδβ 
αἰηϑὶ 416 βουγθηῦ ἰθθ τόβυ!αίβ 40. ἢ ΘΠΠΘΠΪ, τηδπθ ἀνθ (68 
ἔοτοθβ Θομβ ἀόγα 1685, π᾿ ἀπσγαὶν ρὲ ΟὈὐΘμὶ ΡΔῪ [πἰ- πδπιθ, Βοπΐ ΔΘ η 68 
ΡΣ ἀπ ἀἰϊδοίίθ απὸ 1 ἱπιργόνογαποθ ἃ ὀδιιβόθ. Ραΐβ 668 ΠΠδΙΠ68 
ΘΘη8, ααἱ πθ ργεθηποηΐ ροϊηΐ ρᾶτύ διχ αι ριιθ5 δύ ἃ αα] 1᾿ΘπηΘμηΐ 
[αϊν Ῥϑαγ, ρτοίόγθη 4085. ῬΆΤΟΙΪΟΒ. οὐ (68. ΟΥἿΒ ἀπ οἷοι (ΔΟΠΘαχ ; 
115. Β΄ δι ρ  Θββθηΐ, 5Ἰηρόηϊθηΐ ἀδῃβ ἃ πιθϑιγθ ἀὰ ΡΟΒΒΙ016 ἃ τθῃ- 
ΨΘΙΒΘΙ 165 ῬΙΟ]Θδ ΤΟΥ 5. ρᾶ. 1 ἘΠΏΡΟΥΘαΣ ΡΟῸ 16 Βποοὸβ αθ 1 6η- 
{ΓΘΡ 56, οὐ ἃ δοοόϊόσου 18 τϑίταϊίθ. 

1Π. 1265 φιυυαθδ οὐ (105 65ρ102.8. 
Π οδὲ ὕομ ἃ πὸ τἴθῃ πόρ] ρου ἀθ ὁ6. ἀοπΐ ᾿᾿διπηόθ ἃ ἀπ θ] απ 

δυδηίαρο ἃ ΤΘΟΓΟΥ; ΔΌΒΒΙ ἰδπάτα- -1} 56. ῬΥΟΘΌΤΘΙ Ὧ65 ρα 65 οχ- 
Ρόνπιθηΐόβ οὐ Ἰμ 6] Πρ ϑπίβ, οὐ θὰν ἰαῖγο ἀπ Ὀΐθη, 5 ὍΟΘΟΌΡΘΙ αἶθαχ 

ἀ6 ἰοπίθ πηδηϊόγθ, 5 1 όυΘβθ6 . ἃ ΘΕΧ: ΟΔΙΓ, 588 ΘΧ, Οη. 88 ΡΘαΐ 
ΤΏΘΠΘΙ ἃ ὈΟΠΠΘ ἢπ διθηθ ΘΗ ΘΡΓΤΪΒΘ αὐ|16, [65 οσαΐϊᾶθθ ἀοπῃί 
ΠΟῚΒ ῬΔΙΙΟΏΒ Π6 βοΐ Ρᾶ8 5:Π|Ρ]Θιηθηΐ 05. ΘΌΠ5. ἀαὶ βδυθηΐ [168 
ΟΠ ΘΙΉΪ 8. (08, ῬΟΤΙ Ο618, 165 ῬΓΘΠΙΪΘΙΒ. ΥΘΠ118, (65. ῬΔΥΒΔΏΒ βα[ῇ- 
ΓΘ η δ), τηϑῖβ 11 Ἰθὰν ἴδαί, Θῃ. οὐἶγθ, δίτ8 δὴ ὀΐαί ἀρ αἰ ῖρου 168 
πῃΟαγθιηθηΐβ 4ἀθ ᾿᾿διμηόθ ἃ ραβθαρθ 65 ἀόῇ]όβ, ἀθ ριόγοί οἱ 
ἀθ Θοπηδῖθ 168 Αἰ πηθμϑίο 5. 68. ΟΔΠΡ085, δἰηϑὶ απ6 165 ᾿ἰθχ ααἱ 
ΒΘΙΌΠΙ ῬΙΌΡΙΘΒ ἃ 165 ὀΐαὈ} 11, οοιηπιθ ὀΐδηΐ Δθοπἀδιημηθηῦ ΡΟΌΓΥ ΙΒ 
αἰθαὰ οὐ 615 αὐ Ὅἢ ὯΘ Ῥυΐδθ6 δ τηδῖθ ΒῪ ΠΌσΥΟΥ ὈΙοαπό. [Επῆη 
115 ἀογοπῦ ροββόαθυ. 1Π6 ΘΟμπαίβϑδμοθ οχϑοίθ ἀρ ἰὰ ροβί[οη ἀὰ 
ῬΑΥΒ α6 1 Θῃπθιηῖ: ᾿᾿δυπηόθ Υ ὀΐαηῦ οοπα αἰΐθ ρ Θαχ, ἔοθτα ἀπ Ὀαϊίη 
οὐ ἀθ5 Ῥ.ΒΟΠΗΪΘΙΕ]. 

Π ἴαυϊ ΔΥΟΙ͂Ι διιδϑὶ 4θ ποιηθιθαχ οἱ ὈΟη8 ὀρ] θα γ8, 46. ΘΟ Χ 

29. Π Υ ἃ Ἰίθᾳ ἀθ βου ρφοθῃθν 48 16 τηϑηῦγα ἄἀθ Ῥῆγαβθ ἔχειν τε «. ἔξαν- 
δραποδίσηται οϑὺ ἀπ Δἀατίοι ροβίότίθαλο ἃ 16 τόἀδοίίοῃ. οὐἱρίπα]θ. ᾿ 

80. Χωσάριοι Ἰκ ἔ ῃ. Ορ. χοσιάριοι ὁῃ6ςΖ θὰ ὕδηρθ, ΘἸοββαῦ. ηιθᾶ. δὲ ἑηβηι. 
σγαθοῖξ., Ῥ. 141, 5. ν. χουρσάριοι. ΟἩ 11 δὰ οἰᾶρ. ΧΙ9, Θποοῦθ ἰπδαϊί, 6 1ὰ 
ΘΟΙΩΡΙἸαὐϊοη ἃ ἰΔ416116 ΔΡΡΡὑθπημθηῦ ο68 οχίχαϊίβ: πυχναῖς ἐπιδρομαῖς κατὰ 
τῆς αὐτῶν χρῶνται χώρας διά τε χουρσόρων καὶ τραπεζιτῶν τῶν παρὰ τοῖς 
δυτιχοῖς χωσαρίων χαλουμένων. (8 βοηΐ 165 Βοιπηδίπβ ααἱ βοπὺ ἀόβίρπόβ 
ῬὰΡ ΤΟΧΡΡοββίοι οἱ δυτιχοί, «108 Οοοἰἀδηΐδιχ». Χωσάριος οὰ χοσιάριος βοῃὺ 
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- - »] λ "- λα - 1, ’ὔ ἱ Υ 4] 81 : ἑ " " 

τῷ τῆς ἀνατολῆς λαῷ καλούμενοι τρατιεζίται(81), καὶ συνεχῶς 
Ψ Ἄ , - , Ψ Ψ » . γ , 

αλλοι ἀλλαχοϑει τῆς χώρας εἰσίτωσαν τιρὸς τὸ αἰχμαλωτίζειν 
32 ΙΑ ς ᾽ 9. γεν 2 -» « - , 2 ’ 

ἀνθρώττους, ἵνα δι᾿ αὐτῶν ἀχριβῶς αἱ τῶν πολεμίων ἀναδιδά- 
σχωνται βουλαὶ εἴτε ἐπισυνάγονται ἢ συμμάχους (33) δέχονται, 

4 ᾿ - - 3 - 

χαὶ, συντόμως εἰτιεῖν, ἵνα τῶν τιαρ᾽ αὐτοῖς μελετωμένων λανϑάνῃ 
μηδέν. 

« ᾿ 2 - - ΄ . 2 ᾿ ’ 

Οἱ δὲ ἀληϑεῖς τῶν κχατασχότετων χαὶ αὐτοὶ χρησιμώτατοι" 
εἰσιόντες γὰρ εἰς τὴν πολεμίαν δύνανται τὰ τῶν ἐχϑρῶν ἀχριβῶς 

,ὔ Ν - 3 , - »" Ἴ , Ν ΕῚ 

μανϑάνειν καὶ τοῖς ἀττοστέλλουσι δῆλα ποιεῖν. Οὐ μόνον δὲ εἰς 
- - 2 

τοὺς Βουλγάρους ἔξεστι τῷ δομεστίχῳ (38) χαὶ τοῖς ἀχρίταις 
- 2 Ν στρατηγοῖς (83) χατασχόστους ἔχειν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ λοιπὰ γειτο- 

γοῦντα ἔϑνη, εἴτουν (85) εἰς Πατζιναχίαν (38) χαὶ εἰς Τουρχίαν καὶ 
γ «ς , [ }Ὶ 37 - 1] ’ , ΒΩ 

εἰς Ρωσίαν, ἵνα μηδὲν (5) τῶν ἐχείνων βουλευμάτων ἄγνωστον 
ς»ν 3 

μιν ἢ. 
« ᾿ Ν Ν Ν ν ς , ᾿ μ τες 

Οἱ δὲ σὺν γυναιξὶ καὶ παισὶν ἁλισχόμενοι αἰχμάλωτοι ἐνίοτε 
2 . -" , - 2 - , 

χαὶ αὐτοὶ τῶν κατασχόπτων (88) σιλεῖον ὠφελοῦσι " πίστεις γὰρ 
λαμβάνοντες παρὰ τῶν στρατηγῶν ἐλευϑερίας τυχεῖν σὺν γυναιξὶ 
καὶ παιδίοις (89) καὶ αὐτοὶ τιρὸς κατασχοττὴν ἀποστέλλονται καὶ 
μετὰ τὸ κατανοῆσαι ὡς ἔχει τὰ τῶν ὁμοφύίλων ἅπαντα ὑποστρέ- 

40 ν 2 ᾿ 2 ,ὔ 

φοντες (10) τὸ ἀληϑὲς ἀπαγγέλλουσιν. 

68 οουταρύϊομβ ὄν  ἀθηΐθα απ ἴουτη6. Οὐ ϑαγὶι8 ααἱ ἃ ἀἢ πόοοββαϊγθτηθηῦ 
ΘΧΙβύθυ δ η8 18 Ὀ8886 Ἰαῤίηϊθ6 οὐ χαΐ ἃ ἀοπηιδ, ῬΔ1 ΘΧΘΠΊΡΙΘ, ἰθ τοί ἔγϑηφδῖβ 
οογδϑαῖγο. ΟἹ ἰγοῦνθ τροχάδια χουρσώρια, τα « 468 βΒαμάαϊθβ ὅθ ρίδίοῃ, ἀθ 
ΘΟΌΣΙΙΘΡ», ἄδη5 1 1] “ὲ (6 Ἰρϊοοϊόέλονι, ο᾿. τχ, 1. 14 (ρ. 26 64. ψρθθΗ ΘΑ. 

81, Ορ. ΝΙιοόρῃ. ῬΒοο., περὶ παραδρομῆς ᾿ποὶ., Ρ. 121 0, 6ά. Ηδβο:. 
καὶ τραπεζίτας ἐπιλέγεσϑαι γενναίους καὶ ἀνδρείους, οὺς οἱ Σ᾿ Ἀρμένιοι τασινα- 
ρέου ς καλοῦσιν, ... χαὶ τούτους “διηνεκῶς ἀποστέλλειν τοῦ κατέρχεσϑαι εἰς 
τὰς τῶν πολεμίων χώρας. ες, χαὶ, εἴ που ϑυνηϑῶσιν, τιγὰς κατασχεῖν τῶν 
πολεμίων καὶ προτοῦ δι “στρατηγὸν ἀποκομίζειν, ὅπως δι" αὐτῶν τὰς τῶν 
ἐχϑρῶν κιγήσεις καὶ βουλὰς ἀναμανϑάνῃ. Ορ. τοῖ4., ». 126 Ὁ: τοὺς τραπεζίτας 
ἀποστέλλειν ἤτοι τὰ τασιγάχια. Τι6 ἐγαρόφιίε οδῦ, Θοτητὴθ οπ νοϊΐ, 1᾿ἀποθύτο 
ἄὰ εὐὔϊαη τοοάθυμθ. -- «1,6 Ῥϑὰρὶθ (ἃ Τιοναπῦ» ἀοπ ἢ] οβὺ ἰοὶ αποβίϊοῃ, 
06 βοπῦ 168 Αγτηδηίθηβ. Τραπεζῖται αἱ π᾿ θδὺ β8η8 ἀοαΐθ ῬΡ88 ὑῃ τηοῦ ἀγτη- 
θη, Ῥαϊδβα}} οϑὺ ρυΎθο, Ῥουγταῖ Ὀΐθπ ἈΥΟΙΡ ἰδ Βα δυϊαό ἀδη8 16 ἰθχίθ ἃ 
1ὰ Ιθῴοῃ οὐἿρΊμδ]6 τασιγνάριοι οα τασινάχια. 

82. Συμμετόχους ἴ. --- Ῥροαϊ-δίγο, ἴαυᾶταιι-1} ΟΟΥΤΙΘΘΙ 6 τηού Βαϊνδηΐ, 
δέχονται, Θῃ! προσδέχονται. ῬοὺΣ 1α ἰγδαποηίθ οτηϊβϑίοη ἄθ πρὸς οαιδόθ ΡΔΓ 
᾿ϑιηρ]οὶ αἰ ἀπ αργόνϊδὐϊοη δηοίθημθ ἀθυθηῖθ Ἰη]η 6110 1016. Ρ]ὰ8 ἰατὰ ΡοὺΡ 
168 οορ βέθβ, σοὶ Οοθοϑί, γχαν. Ἰδοίϊοη8, Ὁ. 82: «Ποός ἱπίθγοϊαϊξ, αὐ Βοχ θη 168, 
Ὁ 5ιρίαγη {Ὀ Ὁ 118 βοααϊονί θυ πο ἰηἐο]]θούδτη.» 
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απἰ 5οηΐ ΘΟΠΠΠΒ οἶἰθ 16 ρΘαρίΘ ἀπ Τιϑναηΐ (ο.-ἃ-α. 165 Αγηγόγθη,5) 
ΒΟῸΚ [6 ποπὶ ἀθ ὅ᾽ ἐγαρόφιίοδ. ΟἿ 65. ΘηγΟΙΘ 585 ΟΘΒ556. 501 [6 
ΓΟΥΤ ΓΟ τ6. ΘΠ ΠΘπιΐ, 165 πηὴ5 ἀπ οὗἰό, 165 δαΐγοβ 46 1᾿δαί6, ΡΟῈΓ 
Υ ΘΠΪΘΥΘΙ (65 ὈΓΙΒΟΠΠΙΘΙΒ ἀΔΠ5 16 θα α᾽ δίγ6 ὀχδοίθιηθηΐ γθηβοῖρηό 
ΡΔῚ ἰΘῸΣ ΤΠΟΥΘῚ ΒῈ17 165 ἀθββϑίηβ 46 ᾿᾿δάνθυβδίγθ, αἰ ἈΡΡΥΘΠατΘ 51] 
ΤΆΒΒΘΙΙ]Θ 568 {ΠΌΠΡΘΒ, 51 4(65 4|1Π165 γί θηπθηΐ ἃ 501 ΒΘΟΟΠΤΆ, 6 ΠῚ 
τηοί, 46 ΕἿἼΡΠΟΥΘΥ Τἴθη ἀ(θ 66 ααἱ 86 ὈΓὀρδ16. 

[65 ϑϑρίοηβ ρτορτθιηθπί αἴ5 τοπθηΐ, ΘῈ Χ δι85ὶ, 165 Ρ]Ὲ5 ΦΊΔΠΟΒ 
ΒΟ νἰθ65. [15 νομί ἀδη8 16 ρᾶγ5 (6 1᾿Θηπθιηὶ, 5᾽ πα πἰὀγθηΐ Θχϑο- 
ἰθιπθηΐ ἀθ ἰοαὶ οὐ θῃ ᾿πβίγϊβοηΐ οθὰχ αἱ 165 ομΐ θηγογόβ. [8 
᾿ιθαϊθπδηΐ σόπόγα! (65 διτηόθβ 4ἀθ ἴθυσθ, δίη81 (6 165. φόπόσγαιχ 
(ἀ65 διϊτηόθβ ἐγοπίϊογοβ, ἀοίνθηΐ θη γθίθη ἀΘ5. ΘΒΡΊΟ 5. ΠΟΙΗ-56816- 
τηθηΐ Οἢ62 [65 ΒΕ] ΡΆΤΘΒ, Τη815 Δα5851 ΟΠ 2 165 Δ 65 ΠΑ ΟΠΒ γο βὶ- 
πϑπίθβ, 6 Ῥαίφιπδαπῖθ, θη ΤΌτΤαΠΙΘ, θη 5516, ΡΟῸΣ 616 Τίθῃ, 
ἀδηβ 168 ρτο]ϑίβ 4θ ο68. ῬθΌΡ]68, Π6 ΠΟῸΒ τοϑίθ ἱπΠΟΟΠΠΠ. 

ῬΑΥΙΟΪΒ ΟΘαχ (68 ΘΗΠΘΙΪΒ ααἱ οπὐ ὀϊέ ἔδ1}5 ὈΥΙΒΟΠΠΪΘΙΒ ἄἀΥΘ0 
ἔθιητηθθ οὐ θηΐαηίβ ρθαγοπί δίσθ Ῥ]ὰ8. αἰ168 ΘΕΧ-Τδ 685. απ6 168 
Θϑρίοηβ ΟΥΑΙ παῖτθβ. [265 φόπόσδιχ, δρτὸβ 5 δίγθ δηραρόβ ἃ Θὰ 
ἀοπηθι ἰὰ Ποτέ, δἰηϑὶ αα᾽ ὰ ̓ΘῸΤΒ ἴθιητηθ5. οὗ ἃ ΙΘΌΓΕ θη απίβ, 165 
Θηγοϊθηΐ Θϑρ Ομ μου. ΠΒ ΟὈβουγθηΐ Θοιημηθηΐ ἰοαΐ γὰ ΟἾ62 [ΘῈ 18. ΘΟΠῚ- 
Ραἰτϊοίθβ, τουϊθηπθηΐ οὐ ταρρογίθηξ Παῤιθπιθηξ ὁ6 ααἱ 6ῃ οϑί. 

88. ΟΡ. 1μόοη ᾿Πίδογο, Ρρ. 8 Ὁ, 6α. Ηδβο. 
84. ΟΡ. Νιοόρῃ. Ῥῆοο., περὲ παραδρ. πολ., ». 122 Ὁ, 6α. Ηδδ6. 
8ὅ. « Εἴτουν Ἰάδπι βἰρτιϊποαῦ ααοᾶ ἤγουν.» (Βαδῦ: [106 58 ποΐβ οδζ ατόροϊγθ 

46 Οονίπίῃθ, ὅ(6 ἀϊαϊοοίβ, 64. ϑομδθῖοσ, Ρ. 876.) Ορ. διββϑὶ Εἰ. Α. ϑόρῇοοῖθβ, 
Ογεοῖς Τρ ϊμοη, 5. ν. εἴτουν. Τ)6. τηδτηθ δὶ ομαριίγα Χϑ, ΘοοτΘ ἰηδαϊΐ, 46 1ὰ 
οοιηρ!]αὐΐοθ ἃ ᾿ἰϑαὰ6}16 ἀρραγύϊθηηθηῦ οο5 οχύγαϊίβ: στοιχηδὸν πορευομέγας 
εἴτουν χατ᾽ ὄρϑινον. ᾿ 

86. 1.6 Ῥᾷὺ8 ἀθβ Ῥαίζίπδαιθθ οὰυ Ῥεξοϊόηδριιο8 5᾽ δίθπααϊθ, δὰ Χϑ βιδο]6, 16 
Ἰοπρ ἄὰ Εὐοὶ ἀ6 16 τοῦ Νοῖγθ, ἀθρεΐβ "θα ουομαγο ἀὰ Πᾶπαθθ Ἰαδαυ ἃ 
66116 ἀὰ Ῥοπ (νοῖν, Ρ. 6Χ., ϑργυπον, Παημά-αἴαβ.... 468 ΙΜϊοΙαϊέογδ8, 1846, 
449 οαΥίθ). 1,65 Βιι58θ8 ὀξαϊθηὺ δέ} 0115 δὰ ποτα ἀ68 Ῥοίομέποριοβ, οὖ 165 αὅ- 
Ῥογααδϊθπῦ ἀπ ρθὰ ἃ 1᾽Θβί, οοουραῃηὶ ἃ Τρ: ΘΟΙΩΡΥΪΒΘ Θηέγθ ἃ ΤΩΘῚ ΝΟΙΓΘ 
οὐ 1ᾳὰ τον Οδβρίθηπθ ᾿πβαυ ἃ 16 ομαῖπθ ἀὰ ὕδιοαβθ. Θυδηὺ δὰχ Ταγοϑ, 15 
τηθπδραϊθηῦ Ρουρδυπϑ]οτηθηῦ 186 ἔγομ τ οὐἹθηίαὶθ ἀθ 1 ἘΠηρῖτο οὐ γλώο. 
Μίπρυσο, αα}}85 ἀθναϊθηῦ ΘΟπαὙἹ Ροπαδηὺ 16 518016 βαϊναπύ. Ζ 

38. Καὶ ἰῃηβόσο χαὶ ἀδθνδῃὺ πλεῖον. 
89. Παισὶ ἔ. 
40. ποστρέφοντες Καὶ ἔ ἢ. 

δ 
.»ἵ 
ζῖ 

87. Μηδὲ καὶ ἴ ἢ. (μον χ᾽ 
ἐν ἢ 

ΒῪ 
ἢ 



Ἕ 

ἈΓΑΤΙ, ΠῚ τ πι ἀμυλν, 
: ἐγαν ὙΆΡΑΙΥ ' 

ἐλαόοοεῦν κοῦ δες, ἣν οξοη τὴ ΧΑρκοΣ οἱ 'νοίίο κα Ἑ 

Δ χμο. ϑθδθο βρῇ, κάθ. 9... Βψ «οὐὐϑοσυνα, κ᾽) "Ὁ 
ἀπο ΠΡ Ἱ 90 δον θὲ. θυ, πε ἢ ἈΠλ ΒΜ εἰνπόππθ ἢ 
δα θοβρον πιϑεαορ χορ ααλῆ ἢ ἀππὶ  ΡΉΚΝ εν αιτοιης βϑήν Ἵν ὦ 

ἔν. δε ι91 ΔΌΡΥ ΘΉ δοῖε ἡψ νε} Θῇ. με ϑθρο τ μο; ἀμ ψμοφγοητῦ ἩΜἢ 

τ τῷ ἀτθθοθ πρὶ καὶ ΜΘ ΟἿΣ οἰ πὸ} 18 Πϑ4ΡΟῊ, ΠΥ ΠΝ 
οἷ: ρα ὅ τα 58. Πρ. 959. 98. π9 1} Ἰθεθ ἢ ὁ 

ἘΡΕΘῚῪΣ ΒΗ Π 89}, ἀρ β κυ θ. ἀὐοόνειωτ ΕΠ) ΠΗ ΌΤΙ. Ἀμοξεθεῦ, 

ὅπ χὸ ἀπθι 8 5. ἀμ ΠΡ ἀφ δον ἘΠ’ ᾿ 
νι} πόχονμου δϑ ἡ ρ, ἐὺ ἀαϑ Ὠδπ 8, 9  ΔἸγνν ὅθ. 

ἀπβηϑ 9. ΜΠ] ἰβοαε, ΠΟ τοι ΥῚ βοϑΩτ. 890 ἐρδληδο: ἅμ Ἷ 

αἰ ΤΟΝ τρλίλην ἩΘ ἢ Ἐΐ: γὰ δ 6Θ ΠΘΈΝΟΣ ἀμῤκ λρολιν ἱποδιβεῖρο 
ἧ» 

᾿ , ; ᾿ ἦων ἤν τα να Ἂν δι 
αὐ ϑν ΠῚ ϑϑμλ ΜΝ εϑἰιψεώ μ᾽ δίαμ κρλ τος ἢ 

εὐπσθοι Β.Ρθχ ἈΠΟ δὲ τ ἀθίσυθα 9. ὮΝ ϑήϑίοτα βοΐ. 

σῦγο διαιρεῖ ΕἾ ὁ. ἡ ἀρ μπϑαμα, βο ) αὐ δον νοὶ 
ἐ: θη. γα ἢ Π|8 ΠΝ ἡμθν μόνε: ἜΡΎΑΟΘΕ Ἰ 

8} τ αὐτο αλῆῖν βόπεγενι εἈμραδ ἰὴ Βθιϊ τ βοι ρ  πόν ΗΘ 18 
βοΐ απ αθο!  θ μεθ, ΉΤΟ ὠς αμι ἑαμῖα ἀφμραν ΓΙ 
ἀπο 0 159} δοθϑ ον ἡ Μ0Ὸ} ἐπόγασῖοα ἐροντθριίο, ἐπ ποιαοια δ ἐμθσνι 

εξ. σα ἴῃ} 98. αθιαθ 0} ϑποϑο ετ 46. ἐπα δΙνϑτ (ΘΟΕ 

-νὴςν τὸ τοσιτ τ γε πγθεοψ το πιῤν ψέγων τὸν λον στόν, κυρακρο ραν δι μοκενθιλυσινυΝ λυ νδς 5 τιν ἐμέχηρλτ κα 

Θ 55}: (Βὰν «Ἐν Τὰ ὀνραζ ἡποθν 
Ἐ6}}. ἦν αἵ 59. τῷ μάνα «οὐδονχε ἐο ραν ΘΟ Ἔ ἢ ΔΒ ΚΕ ΤῊΝ 

ΡΝ ΉΝ, ουδο ἼΝ ΠΥ ΡΥ Π) ἡ ϊαθέη μιν !η τὸς αϑοὶ γἰδῆ 
ΠΥ ἐτοῦ οὐδ ἐρίου δ να θνι. δὲ} «οὐλβοδδο Νἷν ΕΥ̓ ᾿ 
ἢ 98} ἀραὶ ΤΉ ΕΠ ἊΝ 
ἀνα θάνοι κα ὁ ἀγυν ὐν τιν ἐεα ρο ϑὴϑ ἡανδοδδέμσα αἰ ρίμν ὧν τοῦ 

ω ὶ ἐντα ἐκη Ὑ νο : 
ἀΐ οἰδόήϊᾳ ΒΚ γρ. ἀν με ὀλβίμ Ἐὰ πο μδΑ: ἐν "Ὁ ἈΑΓΗΝΥΝ [}} 906 ΣῊΝ μΑῚ 
ὑρρῃ οὐ ἢ ὐπυ οὐ ἡὐμηοδ. νεροῦ έναε ἘΡΝ {πιο 1} ἘΠ 10 

:: : δῦ ΜΕΝ μαλὰν ν  ἀινδήνῥον Δ. τκθε, τ 10 σα: ΠΡ 
τί ὅθ. αὶ 7 βοού ει ἐπι Ἡ δ ἢ Ὁ ἩΝ ΤῊ ἀν ει  ἀδὲ σοί «προ πϑΐ ΓΝ ἀν" 

στο πθὴξ με φΎλσο, ον ΩΝ ἀγοατδΝ ἢ ἐρ ἐ ποθκεν "59 ἐ μον ΒΝ 
ἃ δἰ ρον Δ υκυν τ ΠΡ., θνεα μάν θϊοθοι οἱ ἤ πνσθν ἀσπϑίοϑ ὙΘῊ 
τ ἰδ Ὶ δ “ἨαΝΦΓῚ οἷν τρϊεϑαθίαος ἀπ μησοναν μἰν ἀρότω! ΛΕ ψὈμ] ἐπτρῆῆι ᾿ 

ἀπ ληφ, ϑἰσθὲς  5ὲ ἀμ βθαθαυ τπϑη ρου ἐπσοΐνο θ᾽ ΒΗ μῸ πε τνς 
᾿ : Ὁ αὶ το 

ἀερήσβ ιν μανοῦ τῇ ἈΥδΉΉ Ἢ 
; εἰ Δ δοΝ ψ.- 
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ΡΗΙΠΟΝ ΒῈ ΒΥΖΑΝΟΙ͂ 

ΒΟΒΤΙΕΙΟΛΑΤΙΟΝΒ 

ΕΡΙΤΊΟΝ ΟΕΒΙΤΊΙΟΕ, ΑΥ̓ΕΟ ΤΒΑΡΌΟΤΙΟΝ ἘΒΑΝΟΑΙΒΕ (ἢ). 

Πὐπρόπίοαν ΡΒ ΠΟη, Ὀγχαμίϊη βοῖδ ἀθ παίββαμοθ, 8010 Ρὰγ δάορ- 
τοι --- ἴ] οδὲ ἀρροὶό Βυζάντιος ρᾷ. Ἠότοῃ α᾽ ΑἸθχαπάτγίθ (Δ μέο- 
φιαΐοβ, Ῥαρο 268, Ἰίρῃ 10 465 γοίογεβ Μαἰϊορναίοὶ), ΥἸίτανο 
(ὙΠ, ργέξαξο, 14), Ἑπίοκίοβ (σὰ. Ατομπιδάθ, ϑρηδγθ δὲ ουἱμαγο, 
᾿ἰγ. ΠῚ, ῬΙΌΡΟΒ. Πι, ρᾶρὸ 186,1. 8 ἀ᾽θῃ θ88, Τότθ}}) οἱ Ἠότγοῃ 16 
Ζοαπο (ρ. 260, 1. ὅ, ὙΥ ΘΒ 6) ---, πθ ἀοἱξ ρᾷ8 δέτε οοῃίομαπ, Θοπι- 
τη6 οπΐ ἕαϊξ ποίαιημηθηί Ἠόσομ 16 Φθαπο (ρ. 212, 1. 12), ἃ Τ᾿όροαπθ 
Ὀγχαηίϊηθ, οἱ, ἀδπηβ 168 ἰθηρ8 τηοάθυμθβ, 1᾿ὀἀἰΐθαν 4685. Κ᾽δέθγθ5 
"Μαϊ]ιοριαϊίοὶ (ρ. Χι, 1. 85) οἱ 9.-Α. Βαθτιοῖαβ (Βιδιμοίϊοοα φγαθοα, 
ἴοπιθ ᾿Υ͂, Ρ. 251, 1.1, Ηδ1165), ἀγθὸ ῬΒΙΙοη ἀ᾽ Αἰμὸπ 68, ἀγοῃἐθοῖθ 
ΠΠυβέτθ, οοπίθιιροταίη 46 Τυγοῦτριιθ 1 Οταίθαῦ οἱ 46 Ποιηθίτίοβ 
46 Ῥμαϊόσοβ. Π᾽ δαΐτο ρατί, 16 ᾿ῖντο ὅθ δορέ ηνογυθὶ 68 ιν ἠνοηαῖθ, 
απὶ οδὲ ἱπεϊα]ό, ἄδηβ 16 τηϑηπβουϊῦ ἀπίαπθ 416 ΠΟῸΒ 6 ΔΥΟΗΒ, 
Φίλωνος Βυζαντίου περὶ τῶν ἑπτὰ ϑεαμάτων, οἷ απ π Ρὰ- 
ὉΠ ἰου)οα 5 Βοπ5. 66 ΕΠ 16, π᾿ ἃ οοταϊ ποιηθηΐ ρᾶ8 ὀΐό οομηροδό ΡδῪ 

᾿Ἰηρόπίθαν ῬΒΏΠΟΗ. 
ΡΟΝ 46 Βγζᾶποο, Εἱπρόπίθαν, ἀρραγίθπαὶϊθ ἃ ἀπ σόπότγαιοη 

ἱπίοτιηὀαϊαῖνο θηΐτ 661160 ἀ Οἰθβίθῖοβ, 16 οὐὀϊδῦτθ τηόοδῃϊοΐθη 
Δ᾽ ΑΙοχαπάσίθ, οὐ 66116 ἀπ ποὸῃ πιοΐηβ ἴδιηθαχ ἀἰβοῖρ]6 ἀθ Οἰθβὶ- 

1. ῬΟΡΙΪό6 ῬΟῸΣ 16 Ῥγθιηϊὸτθ ἔοϊβ ἄδτιβ 1 υμο ἀὁ ῬΙϊοϊοσίο, 1879 ( 8η- 
Υἱοῦ, ΑὙΤΊ], π|1166), Ὁ. 91 9 161, δὴ οο]]Ἱαογαίίου ἀνθὸ Μ. Α. ἀ6 Ποομδβ 
ΔΡΑΙρΊαπ, ααἱ ἀναῖϊδ αδ]ὰ ἕαϊδ, ἄπ ργόῤοπᾶι οἰπαιίδυηθ ᾿ἴντ ἀθ ῬΈΠΟη 
ῬΙηρδηϊθαν, ἀπὸ ὑγαδποίίου ἔγαηφαδῖβθ, Ἰδαπ6116 οὈὐϊηῦ 6 1878 ὑπ τηδα 81}16 
6 1᾽ 458οοϊαϊίον ῬοΌ Τ᾿ πσοιγασοηιοηξ (68. δέν 68 σΥ̓ΘΟαν.68 ΘΉ το κοῖς 
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Ὀΐοθ, Ηότομ, ἀοπύ 16 ποπὶ Πριθ Θποοτο δα]ουτα μὰ ἀδπ5 ἴοὰβ 
165 ἰγαϊξόβ 4ἀθ ρῬῃγϑίαθθ. ἔπ οἴδοι, Ἰοσβαὰθ ῬΆΙ]οΠ ὀογῖνὶ:, --- 
ΔΙΟΙΒ ἀδὴβ ἃ ἂρ 8862 ἀγᾶποό, ἃ ο6 4} 5610 16, --- ἰὸ 19 
Τἶντθ ἀὰ ρυδηα οανγαρθ ἀοηΐ ΠΟῸΒ. ῬΔΙ]ΘΙΌΠΒ Η]ὰ5 θ485, Οὐδ δῖ0 5 
ἀοναῖν δίγο ἀὀϊὰ τηοῦτῦ: οπ ρᾶῖδαῖῤ δίγθ δῇ ἀτοὶν 46 16 Θοπ οὶ α 16 
Ὧθ5 πιοίβ Ἀτησίβιον τὸν ἐν ᾿“λεξανδρείᾳ γεγονότα (ἄδῃβ ὑπ 
ρᾶβϑᾶρθ οἷἑό οἰ-ἄθββοιιϑ, ρ. 155, 1. 24). Π᾿41Π|Θαγ 5, ἀπ δαίγθ ΠΥΤΘ 
ἀὰ τπδιηθ. οανταρθ, θα πϑιηθηῦ ροβίόυθι! δὰ [79 (γογ. οἱ-ἀθ8- 
5018, Ῥ. 18, 1. 4 544. οὐ ρρ. 162-168), ἀναῖϊΐ ρᾶτπι οἱ Ἰουίββαϊξ ἀὀ]ὰ 
ἀπο φταπᾶθ οὀϊόθυιό, Ἰογβαὺ᾽ Ἠότομ ΘοΙηροβα 5685 «μέοηναΐο8, 
ΘΟΙΏΠΙΘ. ΟΠ 16 γοϊύ ποίϊθιηθπί ΡΥ ἰὼ ρτόΐδοο ἀὰ βϑοοπᾶ ἰἰντο ἀθ 
06 ἀοΥπίου ἰταϊό (ρ. 208). Οὐ, Τ}.-Η. Μαγίη (Πθοϊιογοῖθδ 5007 
ἰα υἱό οἰ ἴ68 ομυγαρο8 α᾽ Πόγοῃ α' ΑἸοραμᾶγιο, 1854, Ρ. 22 544.) ἃ 
ἱπριόηἰθαβοιηθηΐ οὐ α8862 5016 θηηθηῦ ὀΐαθ}} αα ἨόΙΟΠ π᾿ ρ885 αἢ 
ΠΟΙᾺ ἀγδηΐ 16 ΤῊ ]]Π1θὰ. ἀπ Το 5ἰδο16 νηΐ 9.-Ὁ. 1Π βουαὶξ οἰβθιχ 
ἀρ ταν ἰὼ αἰβοιββίοη. αἰ ἃ ὀΐό ΙΟμρίθιηρ5. ροπᾶάδηξθ 511 66 
57]ού, ἰδηΐ ἀὰ ΟΠ. 416 4θ ΠΟΌΥ61165 ἀὀοοπγνουίθθ π6 νἱθπαάτοηξ 
Ροϊπύ ἔοαγπῖν α᾽ ὀϊὀπιθηίβ ἱπαίθη 8 ΡΟῸΣ ΘΟΠΗΤΩΘΥ οὰ τηοα  ΠΘ Γ᾽ 
105. ΘΟΠΟΙ αἱ οη8 βθρθιηθηῦ ροϑόθϑ ρὰ Μαιξίη. ΠῚ Υ ἃ ᾿ἴθὰ ἀ᾽ δᾶ- 
πηθύίγο, ΡΟὰ 16 πιοιηθηΐ, αὰ6 ῬΏΙΟη ἃ ἤθατὶ γϑὺβ δὰ 100 ἀγαπί 
ποίγρ ὁγθ (3). 

2. Ενδάόνϊο δαβθ οϑὺ 1᾽᾿δαΐθυν αἀπθ πούϊοθ ΒῈ} 1ὰ νἱθ οὺ 165 ὁου δ ἀθ 
ῬΗΙΠΟΝ, 4αϊ ἃ Ῥᾶγὰ ἄδηβ 1 δῃουοιορόαϊθ Ερβο οὐ ΟΥΌΌΟΙ οη 1847 οὐ ἀοπὲ 
Μανΐη, πῶ Ῥ85 δὰ Θοπηδίββαπμοθ. ΡΟῸΣ Ηδδβθ, Οὐθϑιρῖοβ, ΡΒΠ]οΩ οὐ Ἠόγοπ 
οπὐὖ νέοι δὰ τη βἰδο]8 ἀνδηὺ “.-., τηδῖβ ᾿᾿υρατηθπίαίοι α] Θιῃρ οἱθ π᾿ θδὺ 
Ῥᾶ8 588 ΓόρΟΊΒ6 ῬΟβϑὶ Ὁ]6. ΒῸΣ ῬΘδαΘΟαΡ 6 φῬοϊηΐβ, οϑὐΐθ θχοϑι]θηύθ πούϊοθ 
ἀοηηθ. ΘΏΘΟΥΘ δα]ουτγᾶ᾽ μαὶϊ ̓ ᾽δἰαὐ 46 1 αὐοϑέϊοῃ. --- Τουῦὺ ἀογπἰὸτθιηθηῦ, Ιου 
Ργοὰ (1 ΟΠγοθαϊδίο α᾽ Πόγοη, ἃ ΑἸεωαπᾶγιο, ὑ. ΧΧΥῚ, 29 ρατγί. ἄθθ᾽ ἸΝούοεβ8 
Θὲ θαΐγαϊβ ἄθ5 ἡνλαρμβογίἑβ, 1877, Ὁ. 51), ἄδηβ ἂὰ ὑγανδὶ! αἴ ἀΠπ6 να]θὰν ἰπ- 
οομ θδβίδ 16, αποίᾳιθ Θχόσαό ἀ᾽ .πθ ἕαςου ἀδίθούαθαβθ δὰ ροϊῃηὺ ἀθ γὰθ ῬΒ11ο- 
Ἰορίαπθ, ἃ ὀτηΐβ, θη δἀορίαῃηὐ 165 ΘΟποΙ αβίοηβ ΟὨΤΟΠΟΙορίαθθθ ἄρ Μαγεϊπ, 
Τ᾽ οΡΙπίοῃ ϑαϊναηΐθ: (δ βουαῖῦ ρᾶ" 165 Βογηδίπβ, οὺ ρϑθὰ δνδηὺ 16 τοῖ]θα (ἃ 
110 5ἰδο]8, ἃ 18 βυϊξθ 48 1 Ἰη θυ νθηίϊοι 46 Βοτηθ ἀ8η8 168 δαί 8 Δ ρΥρίο, 
419 168 ἱπρδηΐθανβ 495 Ῥίο]έτηέο8 δυγαϊθηῦ ὀοηπα 1᾿ δ᾽ δέϊοιὐ6 8 δοῖα]θ ἅθ5 
ΔΟΙΘΡΒ ΘΒΡΔΡΏΟΪΒ. --- 51 σούξθ ορίπίοῃ ὀὐαῖὺ Ῥτουγόθ, οἢ βδαγαῖῦ ἀδῆηϊνοπιθηΐ 
ἀδηβ α16] 5] 016. ῬΙδοο 18 Ὅ61186 ὄροατιθ ἀ68 τηδοδηϊοίθηβ α᾽ ΑἸοχαπάσιθ, ἢ 
οϑὺ ἀθ ἔαϊν αὰθ, δὰ ἐθὴρβ οὰ ῬΒΙομ ὀουῖνὐ 865 Βόϊοροϊηιιθδ, 1Ἰὰ Ῥγορσγιδὺδ 
ἀ08 βϑϑβουὺβ τηθίδα 98 ἢ ῥα Ρ88 ρόπόγ!θιηθηῦ σοηπῦθ ἀδηβ 16 τηομαθ 
οΥὶθηΐα!. ον. 8 χυγι, Κδομ]υ-Β βίον, Οὐ γὰρ φάσχουσι δυνατὸν εἶναι καμ- 
πὴν ἐχούσας τὰς λεπίδας καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ ἀγκῶνος βίας ἀπορϑωϑείσας μὴ 
οὐκ ὀρϑὰς εἰς τὸ λοιπὸν διαμένειν, ἀλλὰ προχαϑίστασϑαι πάλιν ἐπὶ τὴν ἐξ 
ἀρχῆς ὑπάρχουσαν αὐτοῖς χαμπήν, ἰοχίθ ἀδη8β Ιθαᾳμθὶ ἢ ἔδαὺ ΘΟΥΤΊΡῸΙ αὐταῖς 
(ανθο ῬῚὴ, οὐ ἀποχα ϑέστασϑαι (γευθηΐγ ὰ 86 Ῥοϑίϊίοι »υὐηυϊίυο: οἵ. ὃ ΧΥ, 
Ἔν μὲν τῇ καταγωγῇ -- ἀναγκαῖον ἦν ἀπορϑοῦσϑαι. τὰς λεπίδας ---᾿ ἐν δὲ τῷ 
σχασϑῆναι, πάλιν ἐπὶ τὴν ὁμοίαν τοῦ σχήματος ἀποχαϑίστασϑαι τάξιν). 
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Του ὁ6 απ Ὅη Βαϊ 46 88 υἱθ, ο᾽θδέ ἢ} δὲ πῃ 45562 Ἰοπρ' 8ό- 
Ἰοὰγ ἃ ΑἸοχαματίθ, οἱ γόοαξ διϑδὶ 4π6]απθ ἰθὴρ5 ἃ ΒΠοᾶΘ5: 

Βέϊοροϊᾳνιος, ὃ ν, ΚΟΘΕΙγ- ἰδίου, “Ιστορήσομεν οὖν σοι, καϑότι 
χαὶ αὐτοὶ περιειλήφαμεν (ΘΟ. παρειλήφαμεν) ἔν τε ᾿“4λεξανδρείᾳ 
συσταϑέντες ἐπὶ πλεῖον τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα (ς.-ἃ-α. τὴν βελο- 
ποιικὴν) χαταγινομένοις τεχνίταις, χαὶ ἐν “Ῥόδῳ γνωσθέντες οὐχ 
ὀλίγοις ἀρχιτέχτοσι χαὶ παρὰ τούτοις κατανοήσαντες τὰ μάλιστα 
τῶν ὀργάνων εὐδοκιμοῦντα. 

Α ΑΙΘΧϑηατῖθ, ῬδΙτηΐ 068 τεχνῖται ἀοπί ρᾷ716 ῬΏΠΠΟη, 11 δαί 
ὀυ! ἀθιημηθηΐ ΤΑΠΡΘΥ 8505 ΘΟΠἐΘΙΩΡΟΥ ΔΙ, ππ Ρ6α ΡΪὰ5 ἃρσό απ6 [π|, 
ΘΟΙΏΤῚΘ. ΟΠ γἱθηΐ (6 γοΐν, Οἰθϑίθῖοβ. ῬΒΠοη (Βέϊορ. ὃ 1Χ, 566.) 
ἀόουϊ ἀθ υὐϑι ὅπ πηϑοῃϊπθ, 46 1πγθηίίου 46 οοἱ ἱπρόπίθαν, ααΐ 
Ιφπφαὶν (65. ῬΙΘΥΤῸΒ ΡΔΥ 16 ἴοτοθ 4’ ὀϊαβεϊοι6 ἀρ 1᾽δὶῦγ σοταρυίτηό. 
ῬοὰΣ 66 απὶ οβὲ αἴἀπ δας6 πιϑοῃ πο 46 ΘΊΘΙΥΘ, ἃ Τοϑβοτίβ α᾽8- 
οἶθυ, ἱτηδρίπόθ ρδ. 16 πιδιηθ Οἰθβιθῖοβ, ῬΏΠΟΠ, β8η5 ἀοαίθ ἀργὸδ 
505 ἀέρατί, Α᾽ΑἸΟΧΑΠαγΙΘ, οὴ ἀγαπί θηέθηαπ ρΡΔ1|61 αἰ ἀπΠ6 τηϑηϊὸτο 
γρΊ6, οἷ, 5ὶ ΠΟΒ ΘΟ ΒΕ ΠΟΠΒ ὈΙΘΠ 16 ἰαχίθ, αἷογβ δ ἴ6 8θογοί 
Ὧ6 ἴα οοηδίγιοίδοη, π᾿ ἐαϊέ ρᾳ5 ΘΉοογ6 αὐυυχιιέ, 586. ταῖξ ἃ ΘΟμβίγ 16 
ἀθ β8οπ οὔίό ὑπ τηϑοβῖπθ ἕο ποίοππδηΐ θα σοτία αὶ πιδπιθ ρῥυη- 
οἶρθ, πηδὶβ ααἱ, Ἰοσβαπθ Ρ]05 ἰαγα 1 Θπρὶη ἀ6 ΟἸθβι ᾽ο5. [αἱ ἔαὶ 8ό- 
ΟΥἿΕ ῬΑ (65 ῬΘΙΒΟΠΠΘΒ. ααἱ [᾿ἀνγαϊθπί ὀΐααϊό ἀ6 ργὸβ, 56 τοῦνὰ 
6 αἰ όγου Ὀθαποοαρ ἀδη5 1 Θχόσαπίοῃ: 

Βέϊορ., ὃ ΧΧΧΙΧ, Τοῦ δὲ χαλχοτόνου παρειλήφαμεν εὑρετὴν μὲν 
- Κτησίβιον τὸν ἐν ᾿“λεξανδρείᾳ γεγονότα προσπεσόντος δὲ 
καὶ ἡμῖν τοῦ προβλήματος τῆς τε κατασχευῆς οὕτω (001. 
οὔπω) διαδεδομένης, καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν καὶ αὐτὸς (δοττ. 
αὐτοὶ) ζητῆσαι χαὶ ἐπὶ πέρας αὐτοῦ τὴν χατασχευὴν ἀγαγεῖν, 
ὅϑεν πολὺ διαλλάσσον γέγονε τοῦ παρ᾽ ἡμῖν ὑπάρχοντος ὀργάνου 
τὸ σχῆμα πρὸς τὴν ὑπ᾽ ἐχείνου συντεϑεῖσαν κατασχευὴν, ἐξ ὧν 
διεσάφουν ἡμῖν τινες τῶν παρ᾽ αὐτῷ περιέργως τεϑεα- 
μένων (οἷ 8 ΧΙΤΧ, Ὕστερον δ᾽ ἡμῖν ἀνήγγειλόν τινες τῶν περίερ- 
γότερον τὸ τοῦ Κτησιβίου τεϑεαμένων χελ.). 

ΠῚ βοιαὶϊξ αἰ{Π0 116 46 αἶτθ 5ὶ ο᾽θδί ἀγδῃΐ οἵ δργὸβ 5801 βόϊουσ ἃ 
ΑἸοχαπᾶτιθ απ ῬΏΠΟΝ 856 τοπαϊέ ἃ ΒΠοάθ8. ἘΒΠποᾶθβ, {Ππϑ8ἰγόθ 
ΡΔΓ ἰὰ 6116 οἱ υἱοίοτίθιιβα ἀέξθηβθ π᾿ 6116 ορροβα δῃ 805,.8304 
δὰχ οἴοτίβ ργοάϊρίθαχ ἀθ Πρϑιηθίτίοβ Ῥοϊοτοὺΐθ, ἀγαὶξ ἐοα]ου 8 
βαταό ἀδδ ΙΟΥΒ, δὲ ὀοηβοῖγα, ᾿πθα αἾ 81 ἰθιη 5 465 ΘΙΠΡΘΥΘΙΪΓΒ ΤῸ- 
τηϑῖη 38, ἰἃ ΤΌ ΠΟΘ ἀἴπη6 65 γἱ]]65 16 Ρ]ὰ5 βαγαπιηθηὶ ἔοσίῖ- 
βόθβ οἱ 16 τηΐθαχ ροῦσγθβ ἀπ ᾿ομθ Θὲ που η8 ἀ6 ἀόΐοπβε; 
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6116 ὀἰαϊξ 16 βδὸρθ ἀπ οὐϊόθτο 60016 αἰ Ἰπρόπίθαβ οὐ 46. θοῃ8- 
{τποΐθατθ 4 πηϑο  η08: 

Θίγαθοι, ΧΙΥ͂, ρ. ὁῦ8, Κανταῦϑα δὲ ὥστιερ ἐν ἸΠασσαλίᾳ χαὶ 
Κυζίχῳ τὰ περὶ τοὺς ἀρχιτέχτονας χαὶ τὰς ὀργανοποιίας χαὶ ϑη- 
σαυροὺς ὅτιλων τε καὶ τῶν ἄλλων ἐσπούδασται διαφερόντως χαὶ 
ἔτι γε τῶν παρ᾽ ἄλλοις μᾶλλον: ῬΒΙοΩ, Βέϊορ., 8. ν, οἰϊό οἰ-ἀθ85- 
8118, Ρ. 156, 1. 8: 8.11, “Διονύσιος δέ τις ᾿4λεξανδρεὺς κατεσκεύ- 
ασε Ῥοδίοις τὸν καλούμενον πολυβόλον χκατατάλτην ἰδίαν τινὰ 
χαὶ τιάνυ ποιχίλην ἔχοντα χατασχευὴν χελ. (ῬΒΙ]ΟΙ, απἱ ἀγαῖξ νὰ 
θοῦ δηρίη ἃ ἈΠοᾶθθ τηδηθ, 16 ἀόουι!ῦ τϊπα  θαβθιη θη): ΖὈγέϊ- 
βοαίίοηδ, ὃ τη, 0, οἱ 8 ὙπΠ|, 15: Βομηρί θυ τί, ἝΟἰδδοίμοδέθ αν 
1ηδοῖ, ᾿υροάνδ (ΗΠ ροηβίδαί, 1808), ραρο 97: « Ατῃ Ηδίθηθ γγουκ 

Ομ ]Δηρ; πη τἰπρθ απ αἴθ δίααί χορ 510} οἰπθ βίδιϊκθ, τηΐξ υἱθίθῃ 
ΤΠ θη υϑυβθ θη ΜΈΘΥ, γῸὺη ΟΘΥΓ Δ ΠΤ ΓΘΥΘη 5.6] ]Θὴ ὈΪ5 δαΐ 

ἄρῃ ποαυῦροη Τὰρ ποὺ ΔΉΒΘΒΗ]ΠΟΠ6 Εππἀδιηθηΐθ ἃι8. Υἰ ΘΒ ρθη 
Βδη βίο πα Δ 6 1 Θυμ]θη βἰπα.» 

ΘυἾ ραγ]ὸ ἀ6 ἩΠοάοΒ οὐ Α᾽ ΑἸοχαπασίθ, ῬΏΠ]ΟοΝ, ἀδη8 66 ααὶ 
ΠΟΙ τοϑίθ 46 8568 Ουντᾶροβθ, ἰθ [αἰὉ ΤΟ] Οαγ5. ΘΟΙηη6. απΘΙα α ἢ 

αἰ ΗὟ οϑύ ροϊπί ὀΐα011. ΟἿ Ρ]αΒΙΘαΥΒ. 465. ραββαροβ ἀὀ]ὰ οἰξέξ, 

δἰμδὶ απ ἰἴ6 βαϊναηΐ (ἃ ῬΙΌΡΟΒ 4685 ρτοργὸβ ΘΟΟΘΟΙΏΡΙ1Β ἀδπΠ5 [τὶ 

46 14 Ὀ4118[1486): 

Βέϊορ., ἃ τι, Τοῦτο δὲ συμβαίνει ποιῆσαι τοὺς ἐν .4λε ξαν- 
δρείᾳ τεχνίτας πρώτην καὶ μεγάλην ἐσχηχότας χορηγίαν διὰ 
τὸ φιλοδόξων χαὶ φιλοτεχνῶν ἢ ἐπειλῆφϑαι βασιλέων. 

Θιυ’ ὁἰαἰ-}} ΔΙΟΥΒ ἀθγθπα Οὰ 5’ ὀἐαἰ{-1} ἄχό Ο᾽ δδί 66 αὐ θη ἰρπο- 

το ΔΒΟΙαπηθηΐ. {{π0 ἀπθοάοίθ, τἀρροτίόθ ρᾶῦ Ὑἱπινθ, ἀοπποῖα ἀὰ 
τηΟἾ 5. ἀπ ἰ4όθ 46 186 βἰζαδίίοη απ ρουγαϊθηΐ ΟὈὐθηἶγ, ὙΘ 18 οθίίθ 
όροαπο οἱ ἄδηβ 16 ᾿πομᾶθ μοι]όπίαπθ, 165 ἱπρόμ᾽ 8. τα ἘΠ} 1768: 

γιίγανο, Χ, (Χυτ) ΧΧΠ, 8. «Πἰορπηρίαβ --- ἔποταὶ ἩΠοαΐπ5. 8ἃ1- 
» οῃϊ οοίπμθ, οὐ οἱ 4ἀθ ραθ]ῖοο αποίδηηϊβ οϑύΐα ΤΏ ΥῸΘ8. ΡΙῸ 8.8 
» αἰρπίίαίθ ὑπ θα αίπι δὰ Ποποῦθη. Εἰ ἰθιηροῦ αὐἰάδπι ΙΘΪ- 
» ἐθοίαβ δ8ὺ Ατδᾶο ποιηΐὶπο (4115 ἘΠποάπμη οατῃ γϑηϊββοί, δοῖοᾶ- 

» 51 ἴθοϊὶ θχθιρίαγαθ τοι! ταπτὶ οἱ βαριὰ ἰᾷ πιδοπίπδμη ἰῃ 
» ΟΔΙΌΒΘΒΙΟ ὙΘΙΒΔΕΠῚ οοπδοϊ αϊ,, ααὰ ΠΘΙΘΡΟΙ μη δα πιοθηΐα δοοὶ- 

» ἀοηΐθιη οουτὶραὶϊς οἱ ἐγαπδίμ! ἱπίτα ππῦσαη. Ηθο ΘΧΘΙΏΡΙΔΥ 
» ΒΒΟΑΪ οαπὶ νἱ ἰββθηί, δαπηῖγαι δαθιηθγαπὶ Πἰορποίο αποᾶ ἵἴπθ- 
ἡ Ταῦ αἀποίδηηϊβ οἱ οοηϑύϊ αϊιμ οὐ Θὰπὶ Ποπόσθι δα (Δ } 18πὶ ἰγ8η8- 
ν ἐπ]οταηΐ, » οἵο. 

Ἐ φιλοτεχνων τυ. δ ῬΆ. : φιλοτέχνων Κι- δι. Η, 6. 

ἥ ἣ ͵" 
ΑΥΣ 

ν᾿ " 
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Βοὶ! ἃ Βγζᾶποθ, βοὶξ δι! Πθὰγθ, ῬΏΠΠΟΣ ἀπ ΟΟΟΊΡΘΙ ἀπ ροϑίθ ἃ- 
πᾶίοστιθ ἃ 66] αἱ απθ 165 Βποάϊθηβ οομβόγθηΐ ἃ ὈΙορηθίοβ, ΡαΪδ ἃ 
Ο]Π1α5, οὐ τοι} 165 Ἰοποίίοηβ, ἀοηὺ ου. τϑοοπηδῖξ ἃ ῬΥΘΙΩ ὁ 6 
γα Τ᾿ πηροτίαποθ, αἰ ἱπρόπίθαν τα ῖγθ ἃ Βουυὶοθ ἀθ Ια (8). 

505 οανταρθ, ἃ ᾿᾿Θχαηθη ἀπαι61 ΠΟῸΒ Δ|10η8 τηδίηΐθηδπηὶ ρ88- 
561, δϑὲ ἀόαϊ!ό ἃ τη οοτίαϊῃ Αὐϊβίομ, 4} πθ ρδγδῖν οστιὸτθ Ρο8- 
Β1016 ἀἸάΘμ ΠΟΥ ἀνθὸ ἀπ ρῥΙαἰδέ αὐαγοο 1᾽δαΐγθ ἀ685. ῬΘυβΟμΠδ- 
568 ἰδίου 68, ΡΙῸΒ. Οἱ ΤΠΟΪΠΒ ΘΟΠΏΠΒ, απ οπΐ ροτίό 66. ΠΟΙ; 
οη βαϊξ 16 τπιοὲ ἀ6 [πιοῖθῃ (Ποαίρἤαηε, 1): Πολλοὶ οἱ ᾿Α4ρίστωνες. 
Ηδαβο ἃ βαρροβό (5), ἀνθὸ δ5562 ἀθ υὙγϑίβϑιη ]ΔΠ66, 6 Γαῖβοη ἀὰ 
ἴοη ἀοπὶ ῬΏΠΟΗ 5. Δάγθϑβα ἃ [αἱ ἀθ ἰθπρ8 6 ἴθιηρ8 ἀδηβ [6 
ΘΟυ 5 46 1 Θχροβί(ἴοη, απ οοὐ Αὐἰβίομ ἀθναὶΐ δέγο οοπηρόξθηϊ 88 
165 τηϑίϊδιοβ ἐγαϊ τόθ ΡὰΣ 1 Ἰπρόπ᾽θαν, οὐ 856 ἰΤΌΌΥΘΙ, Ρ8] 8816. 46 
16 5βἰἐπαίϊομ οοπδί ἀόσα Ὁ]. αα᾽} οοσπραῖϊ β8η85 ἀοπίθ ἀδη8 88. ρᾶ- 
ἴθ, ἀόδίσπό" ΡΟῸΓ ῬΥΘΠαΥΘ ΘΠ. ΤΠΔΙΠΒ, ΔΓ ΘΧΘΙΏΡ]8 Θὴ 088 ἀθ6 

᾿ κ'δρθ, 16 οΘοπααϊίο 468 δῇἴδιτθβ τα} 8 1168. 

Οη πὰ τοίτοιινό, ͵υβαυ ἃ ργόβθηϊ, 416 168 ΤηΟΓΟΘΔῈΧ Βα γΔη 3 
Ἂς ῬΒΠΟΗ: 

19 1,65 Βέϊοροϊᾳιιοδ, Ῥαθ] 665. ῬΟῸΣ 18 ῬΥΘΙΙ τ [οἿ8, Θὴ ΘΎΘΟ 
οὐ δὴ [αἰΐπ, ἄδηβ Κοίογι Μαϊορναξίσογίην ορόγα (Ῥατὶβ, 1699, 
ἴο]., νοϊστηθ ΡΠ 16 ῬΑ 165 βοίῃβ Ὧἀ Τπόγοποί οἱ ἀθυθπι 8ι- 
Ἰουτά αὶ ἴοτέ τὰγ6), Ῥ. 49 - 78, βοὰβ 16 ἐἰέγο, αἰ όγθτησηθπὶ δα 
ἢ. Κ͵Ίθο οἱ δὴ ἰαἰϊπ: Ἔχ τῶν Φίλωνος Βελοποιιχῶν λόγος δ΄. ΕΖ 
ορογο Ῥηϊογοῖβ ἴδον φιαγέμδ, 1}6 ἐοϊογινην οΟΉ δ γι Οὐ 0Ή6. 

Ο᾽ δβϑὲ 16 ᾿ἶνγο 1Υ̓́, οοιαρὶοί, ἀθ 1ὰ Πηχανικὴ σύνταξις 46 1᾽δὰ- 
ἴθασ. ΠῚ Υ δὲ απθϑίϊοη ἀθ 1ὰ δομϑίγποί οι. 468 Ἰηϑ ἢ η68 ἀ6 {1 

66 Ἰἶντθ ἃ ὀξΐό ρθη ἀ6 ποῦγθαῦ, ρᾶγ ΚύσμΙΥ οἱ ΒΗ βίον, ἀδη8 
ΟἱἹοοϊδο6 Κγὶορβ5ο]γ δέοϊθγ, ἰοτηθ 1 (1, θ᾽ρῖρ;, 1859), 6ῃ. ἰθχίβ 
σῖθο, ἄνὐθὸ ὑπὸ ἰτδάἀποίϊομ Δ] θιμαπᾶθ, 468 ποίθϑ δὲ ἀθ8 ἤρα γ68. 

Ἐπῆμ, Υ. Ῥτοὰ (Γαὰ ΟἸγοϑαϊδέο α' Πόγοη α᾿ Αἰοσαηαγίο, Ρ. 16. 179 
οὐ 890. 105) ἃ τορτοάπὶξ θῃ στθο, ἃῦθὸ ὑπὸ ἐγδαποίϊοῃ ἔγαηραῖβο 
οἱ φαθίαποϑ ποίθϑ, 465 ρδιυξῖθϑ ἱπηροτίαηίοθ 46 66 ἐγαϊίό. 

29 Τ]η ρῥτόξοπαπ οὐγᾳιίδηνο ᾿ἶντο ἀθ ἰὰ Π]ηχανικὴ σύνταξις, Ρα- 
ὈΠ16 ροῦν 16 56816 οἱ ππίαπθ ἴοϊβ ἄδηβ 165 Κίον. Πῆαίμθηι. 0}.; 

8. Ὕογος 1Ἰπαϊσαίίοπ 4θ ἐοχίθβ οοποουμπδηὺ 668 ἱπρόπ] θα 8 ἃ 1ἃ 50146 (168 
γ1165 ἩΌΓΟΒ οὰ ὅ68 Ὀυΐποθβ, ἄδηβ 1 αυίϊοϊθ 6 Ἠδδβθ οἷνό ἃ 16 ποίθ ργόσό- 
ἀρηΐθ, Ρ. 484, ποίβ 88. 

4, Ατόϊοὶθ οἱδό, ρ. 429, ποίβ 18. 
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Ρ. 79 104, βοι8 16 {πὸ Φίλωνος λόγος ε΄. ῬΙΗ ονῖδ ἴδον Υ, οἱ 
αὐθὸ 16 {Πππὸ οουταηύ Τλλἰορῖδ (6 ἐοίογινγν ὁοἩ δ γι οὐ 0Ή6. 

76. 568] ὑγανδὶ! αἰ Θηβθιη 16, ἱμιρτῖπηό, δαααθὶ αἱἷΐ ἀοηπό ἢθι ἰδ 
ΡυδΠοαίϊοη ἀθ ὁ6 τηογόθδι θϑὺ 16 βαίϊναη! : 7γαϊίό ἀ6 βογέηεοα- 
ἐΐοη, ἀ᾽ αἰίαφιια οἱ 6 ἀόξοηβθ ἀθ5 ρίαροδβ, ρὰγ ῬΏΠΪοη ἀθ ΒγυΖᾶμοθ, 
ἰταααἱξ ---, οοιμμηθηίό ---, οδἴο., ρδ} ἃ. ἀθ Βοοίιαβ α᾽ Αἰρίπῃ, οδρὶ- 
ἰαῖηθ ἀὰ ροόπίθ (Ραιΐβ, 1872, 1η-89) (δ). 

Οπ π᾽ἃ ρδ8 ἰοὶ ἃ [αἰτο ἃ ὑπ ᾿ἶντθ οοηδουνό ἃ ρϑὰ ρῥγὸβ ἰπίδοῖ 
ΘΟΠΏΠῚ8 [68 “Βέϊοροϊηιιοθ. δ᾽ πΟΙΒ. ΠΘ ΠΟΙ {ΤΟΙ ΡΟΙΒ, ὁ6 ργόίοπᾶα 
γ8 Ἰῖνιθ 58 ΘΟΙΠΡΟΒΘ ἀθ απδίγθ ραυίίθβ αἰ ποίθθ, ἀουΐ ὁ αοσηθ 
οϑὲ 1᾿Θρίζοιιθ ἀπη (68 ᾿ἴντθθ βαϊνδηίβ 4 Ῥῃ]οπ: 15 Ζογέϊοα- 
ἐϊοη8, 25 Αρργουϊδιογγιοηιοηέδ, 895 ])όξοηδο (65 μίαροδ, 45 Αἰΐαριιο 
α΄05 ρίαοο8. 

Ὁᾳα ρῥτόΐζθπαπ 8 ᾿ἰγτὸ, οὐ ἀὰ 15,11] οχίϑίο, ἀδὴβ 105. ῬΔΡΊΘΥβ 
τηϑηπβο 5 ἀθ Α. 4. Η. Ὑἱποθηί, ἀπ τα ποίϊοι ᾿πόα᾽θ, 46 ᾿ῸΠ 
Ῥϑαΐ Θομβα το. ἃ ἰὼ ὈΪΌΠοὐπὸαα6 ἀθ 11ηβεπ 46 ΕἾδΠΟΘ. 

89 Τπ {τδἀποίϊοῃ. Ἰαἰΐπθ ἀπ τηουθῃ ἂρθ, [αἰϊΐθ 51 ἀη6 ὙΘΥΒΊΘ ἢ 
8106, απ {Γαρτηθηΐ 8.5862 ΘΟμϑ᾽ ἀὀγα Ὁ]6 465. Τημθιφαίιθ8, Ρὰ- 
Ὀ]1ό6, θὴ 1870, ρᾶν γαϊθηίίη Βοβθ, ἂὰ ἴοι 11 ἀρ 565 “ημϑοδοία 
σγαθοα 6ἐ σγαθοοϊαίίηα (Ρ. 299 - 918) βου 16 ΕΠ Ὸὸ «ῬΈΠΠΟΙἾΒ. ΠΌΘΥ 
α6 ἐμφονρῦδ βριγι αι». 

Οη ροαυΐ, ἃ [᾿αἰάθ 46. ὁ08 ρϑυ 65. Ρ]ὰ8. οὐ πηοΐη8 ΠαῤΙ]θιηθηΐ 
ΘΟηβουγόρβ, τϑοοηϑίϊ που, 1π8αα᾽ὰ ἀἢ οογίαϊῃ Ροὶπί, ᾿ΟΥἀομηΔΠ6Θ 
ἀπ ρταπα ουγίαρα 46 ῬΒΙ]ΟΗ. 

ἹΠηχανικὴ σύνταξις ὀϊαϊ! 16. {{{π πὸ φόπόγαι απθ ρογίαϊ! 1 Οα ταρΘ 
(μουβ ποιιβ Θἢ ΒΟΠΊΘΒ ΒΘΙΥΪΒ, ΡΔῚ Δηἰοἱραίίοη, ἀδη8 165. ΠΙΡῊ ΘΒ 
ααὶ ργόοοαθηθ). [6 γο)η6γ} ἰἰγγθ βουναὶΐ α᾽ἐηίγοαμοίίοη σόμπό- 
ΤΆ16; 1᾿δαΐθιν Ὑ ἀόνοιορραὶν 16 ρίδπ 4 ᾿᾿θῆβθθ]θ, οἱ ραβϑαὶΐ 
β8η8 αἀοαίθ Θηϑαϊΐθ ἃ ἰὼ 5801 ὑ05 ἀ685. ῬΥΪποῖρα 68 ἀπ ΘΒ.]ΟΠΒ 
46 τιδἰπιόμηδία 68 ααὶ ἰχοπναϊθηΐ, ἀθ 500 (θη }8, πη6 ΔρρΙΠοδίΐοι 
ἃ 16 τηῤοδηΐαπθ. Ομ γ᾽ γογαϊΐ, ποίδιητηθπΐ, ἐγαϊό 16. Ῥτο]ότηθ ἀθ 
ἴα ἀαρ!ϊοοίίοπ ἀπ οαθθ, οὐ θχροβόθ ἰὰ τηόϊιοάθ ἃ βαΐντθ ῬΟῸΣ 
ΘΟΙΒ ΕΓ ΠΪγΘ, 511 ἀπ τηοαὸὶϊθ ἀοππό, 465 το ποθ. Ρ᾽α8. ρϑῦϊοθ οὐ 
ῬΙὰΒ φυδμάθβ απ ὁ6 τηοἀὸϊθ. ΟἾθδί οθ απὶ τϑϑβοτὺ 4685 ραββαρ 8 
απ6 γοϊοὶ : 

ὅ. Ἐ, Ῥγνθνοβῦ, ὀοιητηδηδδηὺ ἀὰ οόπΐϊθ (1869), ραγαῖὺ δίσθ 16. ῬΥΘΙΩΪΟΥ 
ααΐ αἷῦ τόμββϑὶ ἃ ὁποίου, θὲ Ῥαγέϊθ ἀὰ τηοΐηβ, 16 τηόσόθαὰ ἀθ Ῥμΐοη σϑϊ αἰ 
δὰχ [ογεϊβοαίίονδ: οἵ. Ἰ᾽ΔΠαΙγ86. αὐ} θὰ ἄοπηθ ἄδηβ 865 ᾿ὐἰδθβ Ἰυϊδἐογιιιδδ 
δ ἴα ζογεϊοαΐίον, Τ᾿ αἰέαφιιο οἐ ἴα ἀόξοηδα 68. ρίαρεοβ (ρ. 19..»28). 
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Βέϊορ., ὃ Χιπι-χτν, --- Πέϑοδόν τινα ὑπάρχειν, ἐὰν ἀπτὸ τταρα- 
δειγματίου μιχροῦ βουλώμεϑα τέλειον ποιῆσαι κτλ. « Καϑότι 
δεδηλώχαμεν ἐν τῷ περὶ τῆς εἰσαγωγῆς βιβλίῳ, πρώτῳ δὲ 
ὑπάρχοντι τῆς μηχανικῆς συντάξεως. Οἷ, 81, οἶϊό οἱ-ἀθβΒοι8 
ἃ ῬΙΌΡΟΒ 465 ᾿ἰντοβ ΠΙῚΥ. 

Τοϊᾶ., 8 ντι, Κατὰ τὸν τοῦ κύβου διτιλασιασμὸν, ὡς ἐν τῷ 
πρώτῳ βιβλίῳ δεδηλώχαμεν. 

Πδηβ 16 8θοομᾶ ᾿ἶγτθ, ἰπεϊα]ό ἸΠοχλιχά, 1 ααίθυῦ οχροβαῖς 16 
Ῥεϊποῖρθ ἀπ ἰουΐογ οἱ ἀξογῖγαῖ! 165 τη] 08 [Οηἀ665 581: 66. Ῥτ]η- 
οἷρε. Π π᾿ οϑὺ αἷξ πὰ}160 ραῦτὶ αὰ6 165 Τ]οχλιχκά ἰοττηαίθηξ 16 586- 
οομα ᾿ἶντθ: τηδὶβ ὁ νοὶ, αἀπθ ρᾶτί, 4115 οί ὀἐό μι} }168. ἀνϑῃΐ 
16 αυδίτϊὸτηθ ᾿ἶντθ; οη. 88, α᾽ δαῖτ ραγί, απ 168 Εἶν 8 1 οὐ ΠῚ 
ἰταϊαϊοης ἀ᾽ ΔαΐγοΒ τηδύϊοτθϑ οὐ ρογίαϊθης ἀ᾽ διιίγ68 {{{768: 

Ιϑϊά., ἃ Χχι, Καϑάτπτερ ἐν τοῖς μοχλικοῖς ἀπεδείξαμεν. 
Τοϊά., 8 Χχγι, Χρώμενος πρὸς τὴν ἔντασιν βίᾳ τῇ μεγίστῃ δε- 

δειγμένῃ διὰ τῶν μοχλικῶν. 

1,6 ἐγοϊδιδηιθ ᾿ἶντθ, “«Ἱιμενοποιιχά, ἄργαὶϊξ ἰγαϊίου, ἃ 65 ἤπρῸΣ 
ῬδῚ 66 {ἰ{π0, ἀ6 16 οορδέγιμοίλογ, (165 ρογίβ (6); 16 φιαίγίδηιο, Βελο- 
σεοιιχὰ οὰ Ὀργανοποιικά, οϑὺ ΟΘἸαϊ ααἱ δ᾽ Θοηβοιγό ἰηἰόργαϊ]θ- 
τηθπΐ, οὐ 11 τοῦϊθ βὺ1 18. σογμδέγμοίίοη, 65 ἠλαοϊῖηοβ α΄6 ἐγ: 

Τόφυις ἀο5 Βέϊοροϊφιιοα, Φίλων ᾿,21ρίστωνι χαίρειν. Τὸ μὲν ἀνώ- 
τερον ἀποσταλὲν πρὸς σὲ βιβλίον ττεριεῖχεν ἡμῖν τὰ λιμενο- 
ποιιχά" νῦν δὲ χαϑήχει λέγειν, καϑότι τὴν ἐξ ἀρχῆς διά- 
ταξιν ἐποιησάμεϑα πρὸς σὲ περὶ βελοτιοιιχῶν, ὑπὸ δέ 
τινων ὀργανοποιικ ὧν καλουμένων. 

Τῶι ἀο6 Βέϊοροϊφιιο5, --- Καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν τὰ μὲν περὶ 
τῶν βελοττοιικῶν λόγων (Ἰἶτο τὸν μὲν σε. τ. β. λόγον Ὁ) καταπτιαῦσαι, 
μεταβῆναι δὲ ἔτι’ ἄλλο μέρος τῆς μηχανιχῆς. 

Α ραγν αοὶ, οἡ πθ ρϑαΐ Ρ]ὰ8 Δϑϑίρηο ἀθ θ]806. βῇγτθ δχ 
ΑἰγοΥβ ᾿ἰγτθβ αα ῸΠ ῬΘη86 ΔΥΟΙΤ ΘΠΟΟΙΘ ἰαϊξ ραγῖθ ἀ6 1ὰ ηχα- 
γιχὴ σύνταξις. 

6. «168 ῬΓΪΠΟΙ͂ΡΑ]65 αὐθβίϊοηβ αὐἱ 858 τὰρρογίθηὐῦ ἃ [6 οοπβίγπούϊοῃ (168 
»Ρογίβ βοηὺ ὑγαϊξψθθβ βοζωτηδιγθιηθηῦ ΡῈ} Ὑιγανο, ἀδη8 16 ἀθυ πίον Ομ Ρ 6 
» (6 850η οἰπαυϊδτηθ ᾿ἴγσθ. ἴ[π δαΐθον 50} ἴα τηδύϊογθ, ὑγὸβ- ρΡοβύδυ θα, ῬὮ1]6- 
» ἰαἰτῖοβ (ἔν λιμεγοσιοιέαις), Θϑὺ τηθηὐϊοητιθ οἤθῳ Τ᾽ χοίζοβ ((εϊαο8, τι, 87). 
» ΟΟτήτηθ, ἰοΥ5 ἀὰ 5ἰὸρθ 46 ἩΒοᾶβθβ, ἰὰ ᾿αὐΐ δαύ βυσίοαὐῦ 16 ρογσύ 46 1ὰ ν]]]6 
»ῬΟῸΣ ἰῃμόβύγο, οὐ αὰθ Τοιηθίοβ ναϊΐ, ἀθ 8οὸὴ οὔἱό, δυταηρό ἄδη8 16 γοὶ- 
» Β1η8 06 ὉΠ ροχὺ ΡΥ ΙΟΌ]ΙΘΥ ΡΟῸΥ 858 βού, ῬΏΙ]ΟΝ γοῦνα ᾿πβίοτηθηύ ἃ ΒΟ 685 
»ὍΠ6 ΟΠ Οὐοοαϑίοι αἰ Ρργοπᾶσγθ θθδποοὰρ 46 ἀδία]β αὐἴ]65. ΡΟῸΣ 1ἃ οοτη- 
» Ῥοβιίίύϊο 46 οθ ᾿ἴντϑ» (ἢδαβθ, αὐὸὶ ῬΉΤΠΟΝ, Ρ. 480-1.) 
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Αα οἰπααίϊδιιθ ταηρ 56 ρτόβθηίαϊθης ρθοαΐ- δι 165 Τειχοτοιιχά. 
δ ἐἰϊτο οὐ οοϑίίθ ρδοθ ποὰβ ραγδί ταῖθηΐ ὁομνθηΐ δὰ ᾿ἰγτο ἀοπηΐ 
16 Ῥγϑιηϊότο ρατίϊθ ἀὰ {δον Κ᾽ ἀ68 Κ͵εί. ΜΜαίΐδοην. (9. 19. . 86), οδέ, 
ἃ ΠΟΒ ΥΘΌΧ, ἅἢ ΘΡΙ[ΟμηΘ. 

1,68 τηοίβ ααὶ θυ ηϊπθηΐ, ἀδηβ 16 {δον Γ΄, Ἰὰ βϑοίΐοῃ ααἱϊ ἃ {ταϊΐ 
δὰχ ἰουΠοδίϊοηβ, οπὐ Ὀΐθη 181} ἀρ ΤΘΥΤΪ ΠΟΥ ὉΠ ΠΪΥΤΘ: 

Τογίϊβοαίίοηδ, 8 Χτι, 8, Τούτων δὲ ὧν δεδηλώκαμεν σπιασῶν τῶν 
πυργοποιιῶν ἐν αὐτῷ σοι τῷ βιβλίῳ τὰ σχήματα γέγρατιται, σα- 
φέστερον ἵνα χαταμάϑῃς. 

Νοιβ Π᾽ΔΥΟΠΒ αἰϊ ΘΟΉΒΘΙΎΘΙ απ Θρ ΐομιθ ἄθ 66 Πἰγγ86: οἾθϑί 
ΒΟ βΘα]θιηθηΐ 66 ααἱ τοϑβοῦΐ 4 ἰὰ τόαἀδοίοη. Θχοθβϑι γϑιηθηΐ ὁ0ῃ- 
οἶδθ, βόϑῃθ, οουρόθ, ατ φρυόβθηζθ 16 ἰδοῦ ΚᾺ δὶ οἡ ἰὰ ΘΟΙΏΡΑΤΟ 
ΔΥΘΟ 16 βύγ!θ ὈθδθοοαΡ Ρ] 8. διηρ}16 ἀ65 δΒέϊοροϊηιιο5, οἷ 168 {{8}- 
Β1ΠΠ0Π5 Π6 πηϑηααθηῦ Ἰδηη818 οὐ οἱ 1685 ρούϊθθ αἰρυ βΒΊ ΟῊΒ. βοηΐ 
ἐγόαπθηίοθ; πιϑὶβ5 Οἶθδί βαγίοι! ὁ6 αἱ βαπίθ αἰ Δθοτὰ δΧ ὙΘῈΧ, 
51 ΤῸ ΤἈΡΡΙΌΘΝΘ ἀὰ ἀέρα ἀὰ {δὸγ ΚΓ ὁοῦχ (ἀθθ ἄθὰχ δαί68 
ΕἸΥΓΘΒ. ΘΟΠΒΘΙΥΟβ: 

Τόϑιιξ 65 Βέόϊοροϊφιιοδ. ΟΥΘΖ 1ὰ ῬΥΘΙἰὸγ6. Ρ γαβθ οἱ -ἀθββι8, 
Ρ. 159, 1. 21: 11 δαϊν δΙουβ απθ ἰηἰτοάποίϊοη 46 ἀθὰχ ἃ ὑγΓΟῚΒ ρΡᾶρ8, 
ΤΘΙΏΡΠ16 Ρδ] ἀθ5. οομϑι ἀόγα ]οη8. σφόπόγαϊοϑ 501 16 ρτορτὸβ ἀθ ἰδ 
θα] 5ααθ. Οδ π᾽θϑί αὐ᾽δὰ ὃ ΥἹ 46 ΘΟ Θποθηΐ ἰθ8. ῬΙΘΒΟΙΌ- 

᾿ (ἴοηβ ργαϊίαποβ, Τὸ τοῦ λίϑου βάρος, πρὸς ὃν ἂν δέῃ τὸ ὄργανον 
συστήσασϑαι, εἰς μονάδας ἀγαγεῖν χελ. 

Τόδιιἐ ἄμ ᾿ἰθον Υ, Φίλων ᾿“ρίστωνι χαίρειν. Πρῶτον μὲν δεῖ 
τοὺς οἰκοδομοῦντας τιύργους κτλ. (ὧν ηιθαϊαβ γ68.) 

Τόδιιξ ἀ65 ΤῬριδιμηναΐίᾳιιοδ, «ἴα, ἔπαμη, δηηΐοθ τὶ Αὐϊδίοπ(), 
» ἰδῖὴ ΠΟΥ͂Ϊ ἀρθβίἀθυαπι δα βοίθπαππι ἱπρθηϊα 5.0 118, γοϊπηίδί 
»ἰὰ6 ΟὈὐποχίαβ ἱπίθυτορϑοϊοπὶ τοϑροπᾶθο, ρούϊοϊοηὶ ἀθ ἴοὸ {ῦτῸ 
» ΘΟΙΠΡΟΙΘΠμἄο ᾿ἰῦθη8 δοααΐθβοο, ρι θϑοηΐθαι βἰαπί θη αἰΠἸΙρΘποῖθ 
»ἴὰ6 ἰηβίϊπο {ταοίαίαμῃ, αὖ 46 οὐ θαβ 46 παϊαϑιιοαὶ αι 516 18 
» ἱπρϑ 5. Οδ᾽ ΠῸῚ ἱποοιμιηοάππι 510 ΘΧΘΙΏΡ] απ.» δαϊξ ἱπητηδαϊδ- 
[οιπθηΐ, ΘΟΙΏ 6. Θηἰτόθ Θὴ τηδίϊογθ, ὑπὸ ἐπόοτὶθ ρφόπόγα!θ ἀθ ἰὰ 
τηδίότ!} 16 46 1᾽αἷν οἱ ἀθ 1ὰ ποῃ- οχϊβίθῃοθο ἀὰ υἱάθ ἀθβοὶπ ἀδη8 
Ια παίϊιτθ. 

Επῆη, Ὀΐθπ απ 16 ἐἰΐτο Φίλονος λόγος ε΄ π ἤρατο ἀδη8 δαθαῃ 
τηϑη βου 1ουἰδδαπύ ἃ ἀπ δαίοτιἐό ἀαθ]οοπαπθ, 1 βαΐῃί, ἃ ποίτ 

7. Ἐπ᾿ ραββδηΐ ΡῈ} ἄθαὰχ οὰ ἐγοὶβ ὑγδά ποῖοι Βαοοθβδι νυ ϑσηθηΐ, 1] τ ἾὟ ἃ τῖθη 
α᾽ δὐομππαπὺ αὰθ 1ὰ βαϊαναύίου ἰηλυ1816. 86 βοὶδ αἰψόγόθ, οὐ αὰθ 16 βύν]θ αἷΐ 
Ῥορᾶὰ δὴ ραῦθϊθ 1ὰ ἔοστταθ φυθοααθ. 
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ΑΥΪΒ, 6. 1᾿ΔΌθθποθ ἀθ ἰοαΐθ ταῖϑομ 46 γόθαβου οί βοτίθ ἀθ ἐόὀπιοὶ- 
ΘηδΡρΘ τηπθί, 46 165 Μ γέ )οαίοη5 βοϊθηῦ οορὶόθϑ. ἀδῃ8 165 Ἰηϑηπ8- 
οΥΙἐβ ἃ ἰὰ βαϊΐο 465 Βέϊοροϊηιιο5, ῬΟῸΣ 41 γ᾽ αἷΐ θὰ ἃ δάτηθιτθ 
α16, ὁ6 ἀογπῖον ᾿ἶντθ ὀΐδηΐ 16 απδίγιὀτηθ, 1᾿δαίτθ αἱΐ ὀξό οτὶρί ηαῖν- 
τηθηΐ 16 οἰπαπϊόμηθ. ΟΟηβίγ ποίου 468 ρογέβ, ρα 8 465 ηραοἠῖη5 6 
ΦΌΟΥΥΘ, Ῥα18. ἀ65  ογέϊιοαξίοηδ:: οοΐ οὐᾶτθ πᾶ τίϑῃ αἰ ̓πδαπη 5510} 
Θῃ 80]. 

[ἃ Βθοομαθ ραυίϊθ ἀὰ δ.) Κ᾽ (ρᾶρθβ 86. 00, γε. Μαϊ..) τιουβ 
Ρᾶιαῖν δίγσθ ὑτπ τόθαμηὀ, ἴοτί τηδῖρτο αἰ] Π 68, απ Πἰγτρ απ6 
ῬΒΪΠΟΩ ἀγαὶϊξ ἰπεϊυ]ὁ Παρασχευαστιχά, απἱ φοπῦγαῖξ ἔαῖτο βαϊίθ 
δχ Τειχοποιιχά, οἱ ἀδηβ 646] 1᾿δαΐθαν 5 οοοπραῖξ 465 ἀρρτο- 
ΥΙΒΙΟΠὨΘΙΘμΐβ, Ὀγὀοδα 0 η8, ρτόραγα 5, οἷο., θῃ σὰθ ἀθ βοπίθη τ 
τη 5᾽ὸρθ ( Ῥυου βίοηϑ ἀθ θΟυΘΠΘ, ΘΟμΒΘΥυυ δύο 65 ο,ΔΪη5, 60η8- 
ὑγποίοι 4Θ ΡΊΘΠΪΘΙΒ, ρϑῖο5. Δ|1Ππηθηίδῖτθ8, ἀτοριθ8, ΔΥΤΉΘ5 οὐ ΟΠ 8, 
ἈΡΡΆΓΙΘΙΙΒ ἃ Βίρηδαχ, οἷο., θίο). ΠῚ γ ἀγαὶϊξΐ 46 τηδιηθ, ἀδη8 1᾽6ῃ- 
ὁγοϊορόαϊ!θ. πα]! αῖτο α πόθ 16 Τδοιϊοϊθη, ἀπ6 Παρασχευαστιχὴ 
βίβλος: οὐ ρϑαΐ γοὶῦ 16 ῬΙΟΘΎΘΙΉΤηΘ, ὑΠῸΡ ἸΙοηρ' ΡΟῸΣ δίτο οἷδό 

-ἰοῖ, ἀπ ρατίϊθ. 465 τηδίϊοτοβ ααἱ ΒῪ ἰτουγαϊθηξ τϑηϊουπηόθϑ, 
ἄδηβ 16 πιοσόθαι απἰ πο8 ἃ ὀἐό οομβοιγό ἃ πόθ, διχ 838 ΥἹΠ, 
Ὁ, οἱ Χι,, 8. Ἐπ᾿ οχϑιηϊηδηΐ 66 ΡΙΌΡΤΔΙΏΤηΘ, ΟΠ 86 ΤαΠΑ οομιρίθ 
αἰδόμηοπί απὸ 16 οοπίθπα ἀπ ᾿ἰντο α᾽ πόθ ἀδθναὶξ οοϊποί θυ ἃ ρϑὰ 
ῬΓὸβ ἀὐθὸ οο]αὶ ἀθ ἰὰ βθοοπᾶθ ραυγίΐϊθ ἀθ ποίτ ἴδον Υ. ῬΆΙΟΝ, 
ἀδηβ 1 Αἰέαγιια 685 ρίασοβ, Ὑϑηγοὶθ ἃ ὑἢ ρᾶβθαρθ 4θ 565 Παρα-᾿ 
σχευαστιχᾶά, ἀοπέ οῃ. τοίτουινο δαυϊουγα αὶ ἃ ρϑίπθ 16 ἰτ8θ8 88 
Τ᾿ δορί ἰομιθ: 

Αἤαφιιο 65 ρίαροβ, μ. 108,1. 88, Τὸν δὲ σῖτον διαφϑείρειν 
τοῖς ϑανασίμοις φαρμάκοις, ὡσαύτως δὲ χαὶ τὰ ὕδατα, ὅταν ἐγγί- 
σωσιν οἱ πολέμιοι" τίνα δὲ ταῦτά ἐστιν, ἐν τοῖς Παρασκευα- 
στιχοῖς ἡμῖν δεδήλωται. 

Οὐ, Ἁ«ρργουϊδιομηοηιθηΐβ, τ. 90, 1,190, Καὶ ἰχϑυηρὸν ἕλαιον πρὸς 
τὸ φϑείρειν {τὰ ὕδαταν :τολεμίων ἐττιπιορευομένων. 

11 ποι τϑϑίθ ΘΟΙΏΠη6 Πἢ ΒΟΌΥΘΗΪ ἀπ ἐἰ τ Παρασχευαστιχά ἀ8ῃ8 
165 τηοίβ βαϊγαπίβ ΔΓ ᾿ΘΒα 0618 1᾿Δυτόν δίθαυ ΘοΙησίθηοθ 1 ἰτοὶ- 
Βἰόμηθ ρδυίθ: 

Ρ. 90. 1.6 ἀ᾽θῃ ὕ48, Τούτων δὲ παρεσκευασμένων, πρὸ τῆς 
μελλούσης γενέσϑαι τιροσβολῆς ἐφεστάναι δεῖ κελ. 

[μα ἐγοϊβί ὁπιθ ραγέϊο (ρ. 90 « 96) δὲ 1ὰ απαίτϊὸπηθ ρατιῖθ (ρ. 96 - 104) 
ἀπ ἰδοῦ Κ᾽ Θοποθγμθηΐ, ἰὰ ργθιηϊόγθ, ἰὰ ἀόξοηβο, 1 ααίτο, 1 αἰξαφιιο 
(058. ρίαοο5, οἱ ἀοϊνοπὶ δίγο ᾿αὐθτόσό ἀθ ἀθιχ ᾿ἶντοβ βρόοίδυχ 46 

11 
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ῬΆΠΟΠ, ἀοηΐ πΟΙβ. ἢ ΒΔ ΟΏΒ. Ρδ8 165 {{{658(8), ααἱ νϑηδίθηΐ 58} 
ἀουαίο ἄδηβ 14 Πηχανικὴ σύνταξις ἀρτὸβ 105 Παρασχευαστιχά. 

Οἱ 881} Θποοῖθ απ ῬΠΒΠ]Οη ἀγαὶϊΐ ἰγαῖϊό ραυοα] ὀγθιηθπΐ, ἀ8Π8 
Ια βαϊῖΐ6 ἀθ 80η ουγίᾶρθ, 46 ἴὰ Μαρίδγο αἰ ΘυΟΥΥ 65 ἰοέἐγ65 86- 
ογδέο8: 

Ῥ. 102,1. 8 ἄδῃ Ρα8, Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τρόποι εἰσὶ τῶν 
χρυφαίως ἀποστελλομένων γραμμάτων, ὡς δηλώσομεν ἐν τῷ εἴδει 
(5810) τῶν (οοῖτ. τῷ) περὲ ἐπιστολῶν τῶν κρυφαίως ἀπο- 
στελλομένων. 

Εΐθη πὸ ποι αἰΐ αὰθ ῬΆΙΟΠ π’αγαὶν Ρᾶ8. ΘΠΟΟΥΘ ΘΟ ΥΒ ΔῊ 
88. Πηχανικὴ σύνταξις ἀ᾽ ΔυαϊΓ65. ᾿ἰνγθθ ΘΟποοθυπαηΐ ἰὰ ΘΈΘΙΤΘ αθ 
βἰὸρθ, Βϑα]οιηθηΐ, 168 ΤΘΏΒΘΙ ΒΗ ΘΙΏΘΗ ΙΒ ῬΟΒἢ 5. 46 ΠΟ Ροβδό 0 η8 
ΒΌΤ 66 ῬοΪηΐ, 856 Ὀθοτπθπὺ ἃ ὁ6 ααἱ νἱθηΐ α᾽ δίτθ θχροβό. Νόδη- 
τηοΐη8, ΠΟΙ βθηϊιηθηί οϑύ ααθ Ῥ.Ιοη 46 Βγζᾶποθ γαῖ αὶ, 
ααθΙαὰ6 ραιΐ Θὴ 800η φιαπα οὐντᾶρθ --- ὀΐδ!-ο0 ἀδη8 ἴθ ΠΠ} ΄ᾧἷΖ|’Θ 
ΘοΙτοβροπᾶδηί ἃ [ἃ ααϑίγϊὀτηθ ραγίϊθ ἀὰ {δον Κϑ οὐ ὀΐαϊ-ο0 ἀδη8 
1Π ᾿ἰντθ ϑρόοίαὶ ἀοπί 16 βοῦνθηῖ" ἃ αἰΒραι ἢ ΠΟῸΒ ΠΘ 16 5ΔΌΤΙΟΠΒ 
αἴτὸ --, ἀδουῖτο ἰὰ οοῃϑδίσποίοη ἀὰ Ὀό]16 1, 65 [Οα͵5 46 ΟΠματροπίθ, 
(65. ἀἴνθυβθβ (οτ08, ρου 65 οὐ δαΐγθβ ΘΗΡΊΩΒ. ΘΙ ΡΙ οὐ 8 ΔΒ 
1605 5ἰὸρϑϑ, ἀῦθὸ ἃ στη ἀόία!] οὐ θῇ ἀοππηδηΐ ἰοπίθϑ 165 αἀἰπηθη- 
ΒΙΟΠΒ, ΘΟΙΏΠΙ6 11 αναὶΐ [αἰΐ, δὰ 19 Ἰίγγθ, ροὺγ [Ἀγ }Π||6υ 16, οἱ 
ΘΟΙΠΘ, δ {ΠΆΥΘΙ5 (6 Τ᾿ δρίΐζοπθ ἀὰ 3, οἡ ἀθυῖμθ ϑθθοῦα 4] 
ανοὶϊὶ ἰαὶϊΐ ῬουΤ 165 ἰΟΌ15, 165 ΘΟΌ ΠΘ5. οὐ 165. δαΐγθ5 ῬΑΥ 65. Θ0η8- 
εἰῤαϊνοϑθ ἀθ 8565 (οὐ Ποδίοηθ. Αὐϑϑὶ, ΡΟΣ ποίσο ρᾶγί, ΟΤΟΥΟΠΒ- 
ποὰ8 ΑΕ [χα Θαίοπατο 46 ῬΏ]οπ ἀθ ΒγΖᾶποθ, ὁ6 απὶ, ΡΔῚ 8816 
οὰ αἴ ἰάρϑα8, οὐ αἴἼΠΘ ΘΥΥΘαΣ ἱπηραία}]6. βοὶῤ ἃ Αἰμόπόθ 1α]- 
τηδιηθ, 8010 δχ οορ βίθβ, 80 τοῦυγο αἷΐ ἀθ ΡΒΙοΙ α᾽ Αἰ π65 δ Π5 
Ι6 ραβϑᾶρθ βυϊνδῃηί: 

Αἰμόπόθ, Ρ. 15, ΒΟΟΣ, 
Χελώνης χωστρίδος κατασχευή. 

Τοῦτο τὸ χατασχεύασμά φησὶ Φίλων ὃ ᾿4ϑηναῖος χρήσιμον 
εἶναι πρός τε τὰς γινομένας [εἰς τὴν] προσαγωγὴν (θοττ. περοσα- 

8. 1μ6 ὑγαϊό ἀο 1ὰ 7Τ)όξδηβο ἄ68 »ίαθοβ ἃ πόθ Ῥογίβ δὴ ἐϊέγθ ἀδὴη8 16 τη8., 
Περὶ τοῦ πῶς χρὴ πολιορκουμένους ἀντέχειν, ταδὶ ἀθναὶύ ἀΥΟΙ͂Ρ ῥϑφὰ ἀθ Ἰ᾽δὰ- 
θὰ ἀπ ὑϊύγθ Ρ]ὰ8 ΟΟΠοΐΒ. Πολιορχητιχά Βουδὶδ ἂἢὰ {ἰϊγθ ΔΡΡΙΌΡΡΙό δὰΧ ᾿ἰνγ 88 
αὯ6 » Δ αι! ἄο8. ρίαρο8, διαϑβὶ Ὀΐθη 4 πόθ αὰθ ἄθ ῬΒΪοη: οἵ. ᾿4πολλοδώρου 
πολιορχητικά (ἄδηβ 1 Ῥοϊογοόίίιιο (68 Ογθῦβ, ἃθ Ὑ Θβομον, Ρ. 187). Πολιορ- 
κητιχῶν α΄ οὐ β᾽ φῬουγγαίθηῦ ΘΏΘΟΥΘ ἈΥΟΙΣ ΒοΡνὶ 46 ὑϊΐχ88 ἃ ἄθιχ ᾿ἶντθβ 856 
ΘΟΥΓΘϑροπἀδηΐ, ᾿Ἂη 1} ἰὼ ΤΠ) όξοηβο, Ἰ᾽ααίγο 8. 1 Αὐέαφιιο 468 ρμίαροϑ, 

ΑΜΤΝ 
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γωγὰς) τῶν μηχανημάτων (9) καὶ τὰς παρεχτάσεις τῶν σταδίων 
(οοτγ. στῳδίων [Ε. ἄς ῬΙ.. στῳϑέων: ταϑ. ἃθ ΟἩ. αν. στωιδίων. Ἡ. 6.1) 

χαὶ τὰς συγχώσεις τῶν τάφρων, καὶ ἐάν τινα τόπον δέῃ χῶσαι. 

Ο᾽οβί, ἃ ὁο6 απο ρϑαΐ ῬΘΏΒΘΙ, ἃ ἰὰ βαϊ6 46 οοἰΐθ ρϑυίθ ῥτο- 
ΡΓΘπθπί τη] αῖτθ, απ γϑμδίθηΐ, ἄδηβ ἰὰ Π]ηχανικὴ σύνταξις, ἄθυχ 
᾿ἶγτοβ ἀθ ρήνδίηιια Ῥᾳ16. 

19 ΟΟποοτμδπί 1 1ἢ, ΒΦΥΟΙΪΓ 65 “«ἀμοηιαΐθ8, οὴ 8, ἀθιχ ἰόπιοί- 
ϑηδρθθ, ἀοηΐ 16 Βθοομά, 51] ποδί ρᾷ8 τόουβό, ὀΐα 1 18. ῥυϊοσῖό 
46 ο6 ἰταϊξό 51 165 ηδιφραξίηιο8 : 

1) Ηότγοι, Δ μέορι:, 115 Ἰῖντθ, ρ. 269, 1. 7 (ἀργὸβ ἀνοὶγ αἴξ αὰθ 
Β0π 1’ ᾿ἴγτθ, Περὲ τῶν ὑπαγόντων αὐτομάτων, οοπίοπαϊξ Ὀθδα- 
ΘΟῸΡ ἀθ οἰοβαβ οὐ ρίπα165), Περὲ δὲ τῶν στατῶν αὐτομάτων βου- 
λόμενοι γράφειν, καινότερόν τι καὶ βέλτιον τῶν πρὸ ἡμῶν ἅμα 
χαὶ πρὸς διδασκαλίαν ἁρμόζον οὐδὲν εὕρομεν τῶν ὑπὸ Φίλωνος 
τοῦ Βυζαντίου ἀναγεγραμμένων (ἃ ἀρτὸβ ἴὰ τοδεϊξαίίοι. 46 ΗΔ8886). 

2) ΡΒΠΠΟΙ, Δ ηνϑυγνμζίψιιο8, Ὁ. 802, 1. ὅ, βοβθ, ἃ ρτόροβ ἀ᾽ 6χρὶ]- 
οαἰίοη 881 ἴα παΐθτθ πηδίότ! 6} 16 46 1᾽411, « ΕΠ ἴδπὶ ἀθοαγανῖ ῃ06 
» 8185 5 {Πο01Θ πίθου 1 ἴθοὶ τηθη ποι 66 αγδίιέγι!δ ηνγαθε θιι8 », 
Ὧ6 ατθ γαϊθηίϊη Βοβα, “η60α. σγαοο., 11, ». 285, θμπίθηα, ἃγθὸ 
ταῖβοη, ῬΘΗΒΟΠΒ-ΠΟΙΒ, ἀπ ᾿ἰγγο 465. “ἀφμέοηνλαία8. 

29 Τὐααίτο ᾿ἴντθ, ἰπεἰα]ὁ Πνευματιχά, ἀοπΐ ΒοΒ6 ἃ τοίτουγό δῃ 
Ἰαϊΐπ 16 οομαμμηθποθιηθπέ, ἃ βαυοῖν ΕἸπἰτοαποίοη βαΐϊγίθ αἰ ὯΠ τη Υ- 

οοδὰ ἱπηροτίδῃξ 581 ἰθ65 ἡηαοίηο5 ἠψαγαιίηοβ (του. οἱ-ἀθβ8π8, Ρ. 
158, 1. 18), οδῦ δῃηποποό ρᾶσ ῬΒΊ]Οη 1αϊ-τηδηθ ἄδη8 165 Βέϊοροϊ- 
χιιο8 ΘΟ ἀθυδηΐ ρᾶταῖίγο ἀδη5 ἰὼ βαϊΐθ ἀθ Τ᾿ ΟανταρΘ : 

ΞΒέϊορ., ὃ τ,Χ, Συνιδὼν γὰρ (Κτησίβιος) ἐν τοῖς λεγομένοις σνευ- 
μρεριρῇς ϑεωρήμασι τοῖς χαὶ ὑφ' ἡμῶν μετὰ ταῦτα ῥηϑησο- 

μένοις ἰσχυρὸν ὑπάρχοντα χαὶ εὔτονον τὸν ἀέρα χτλ. 

ΤΟ1168 βοπί ἰθ5 ἀοππόθβ αα ὍΠ ροβδὸάθ δυϊουτα αὶ 801 1᾽6ῃ- 
561} 016 ἀθ ἴὰ "7ηχανικὴ σύνταξις ἀ6 ῬΕΠΟΝ 46 Βγζαποθ. γαπδηΐ 
ῬΓΟΒΘπίθυ, Θοητη6 βρόοπηθη αἀἰἀπηθ ὀαϊξίοι οὐ ααθ 46 Ῥΐοη, 16 
ἰοχίθ ἐθ 66 4168 ποιβ ΘΟμΒ ἀόγσοηβ ΘΟΠΙπΙΘ 1 Θρίἰοπηθ ἀὰ ΠἶΥΤΘ 507 
1685 Τ᾽ ογεἠοαΐίοη, (γον. οἱ-ἀθββιιβ, Ρ. 160, 1. 10 544.), δοοοιηραρπὸό 
αἰἀπο ἰταδποίίϊοη ἔγαπραῖβθ οὐ ἀθ ποίθϑ, ἃ] ποὰβ τϑϑίθ ϑῃθοῦθ ἃ 
ἴουτηῖγ δὰ Ἰθοίθαν, 15. 465 ἰηαἰ δ, 0η5, δὰ ΤΟἿΠΒ. ΒΟΙΩΙΠΔΙΤΘΒ, ΒῈΤ 

9. ὙΥ Ἔβοῖον οοηϑύϊαθ δ[ηβὶ οθ ἰθχίθ: πρός τε τὰς γινομένας εἷς τὴν προ- 
σαγωγὴν τῶν μηχανημάτων {προσόδους καὶ τὰς χτλ, 
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Ι65. τηϑιηπβοῦῖ5 4ἀθ ποίτθ δαΐθαῦ, 20. παρ] π68 τηοίβ α᾽ Θχρ! οαίίοη 
501 ἰὰ τό ποάθ ἀθ ἰὼ ρυόβϑηΐθ ρα] οαίίοη. 

1,6 [γ8 οὐ 16 ρτγόΐζθπαι 5 Πἰγστθ π νομί οόπόγα ϑμηθηΐ Ρ88 Πἀἢ 
585 1᾿Δα 16 ἀδη5 165. τἸηϑηπβοῦ 5. Οθαχ-οὶ, ἃ ῬΓΘΙΪὸγΘ γσαθ, 86 
ραιαρθπί θὲ ἀθὰχ βἸοιροβ. ΤΠ 86. ΘΟΠΡΟΒΘ (6 ἰγο 8. τηᾶπα- 
ΒΟΥ 5. ΔΠΟΙΘηβ, Θὴ. ῬΔΙΟΠΘΙΪΏ, ΒΆΥΟΙΪΤ: 
Ε -Ξ- Ἐϑοογιαϊοηδὶβ Υ-111-11 (Χ’ 516 616); 
Υ᾽ -Ξ- γαϊϊοαγιιβ 1104 (ΧΙ 516616); 
}! -Ξ Ῥαγίδίγιδ 2442 (ΧΙ- ΧΙ 516 016). 

Τ᾽ ααΐτο σΥΟῸΡΘ οϑὲ ἴουηὁ θᾶ ἀπ ΠΟΙΌΤΘ ΘΟΠΒΙ 61.016 46 πιᾶ- 
ΠΙΒΟΥ 5, ἰοα8, Βα ΘΥΤΘΕΙ, Θἢ ΡΔΡΙΘΙ, [818 ααἱ, 6ῃ ἰοπΐ 688, 
ἀαΐθης ἰουβ 46 1ὰ Βϑπαίββαποθ οὐ ἀππθ ὄροαιθ ΘῃθΟσΘ Ρἢ18 
τόσθηξθ. Οομπηθ οἢ 16 γϑιϊᾶ ἀρτὸβ ἀἰβοιββίοη, 06. Βθοομα Φ,ΟῸΡΘ 
Ὧθ τη βου 5. οϑί, 6. Ό]00, 5808 δαθιηθ οϑρὸοθθ 46. γί θαγ. 

Μ᾿, Υ οἵ Ῥ, φηίτθ δαίγθθ ρα] ου]αγ65, ργόβθηΐθηί τοϑρθοῖγο- 
τηθηΐ 165. Βαϊγαπίθβ 41} δὲ π|116 ἀρ βίρῃδίου: 

ΠΕ. 

1,6 ᾿ἶντθ ΙΝ οδύ τηαθ]ό θη ἰδίθ, [6 θα! θὲ 5810 ΙΘαπ61 οοπι- 
τηθηραῖ ῬΏΠ]ΠΟΙ 4. ὀΐό οουρό, δἰηϑὶ απ ἰ6ὸ ργξοῤάθηΐ, Αἰ γϑ 80 
ἀὰ [Ὸ]10 απἱ οδὲ οοἱό 48, Πηϊ 16 τηογόθϑι ἈΠΟΠγτΘ ἰηξπ|6 Κα- 
τασχευὴ ἑλεπόλεως κόρακος ὀνομαζομένου (816: τ. 48 - 48, Τεΐ. 
Μαΐ.); ἀνθὸ 168. ῬΥΘΙΠΪΘΥΒ τηοίβ ἀὰ [Ὁ]10 49 τϑοίο, ὅταν εἰς ἔλασ- 
σον συναιρῶν, πΟῸΒ ΠΟᾺΒ ἐγΟΌΟἢΒ. 6 Ρ]θίη ἰοχίθ ἀθ ῬΆΠ]οπ, 8ό- 
Ἰοροΐφιιο5 (ρ. ὅ0, 1. 17 Υεί. ΜΜαΐϊ., --- ν. 242, 1. 16, Κῦομγ-Βὰ- 
Βίονγ) ἃ ἅπ6 ρᾶρθ (ἀθ τηϑηιβοῦ) ἀὰ ἀέθαΐί. 1,6 Ἰίντθ ΙΥ̓ ἢηϊΐ 
6 αὰΐ ἀὰ [0]. 66 τϑοῖο, οἱ οδί βαϊνὶ 685 πιοίβ : ἐπληρώϑη τὸ 
τέταρτον. ΑἸΟΥΒ, ἃ ἃ Ἰίρῃθ ὅ, ΘΟΠΠΊΘΠΟΘ, 5818 {ἰΐγθ, 16 {δον Υ, 
ΒῈ1 165 τηοίϑ : Φίλων ἀρίστων (510) χαίρειν πρῶτον κτλ. 1,6 τιᾶ- 
παΒου 1, αἀποίϊαθ. Ρ]ὰ8 ἃποῖίθη 6 168 ἄθιχ δαϊ88 (6. 80ῃ 
ΘΊΟΊΡΘ, οϑὲ 16 τηοΐῃβ ὈῸη 68 ἰΓ0]8. 

Ψ' 

1,8 Ἰίντθ ΤΥ π᾿ϑϑί ρὰ8 πιὰ ]]ό θη ἐδίθ. Οπ 11 δϑϑὶ ἃ ἴὰ ἔπ: 
ἐπληρώϑη τὸ τέταρτον (δα ταϊ θα ἀπ [0]. 64 τ.). δ αἷδ, 5Β8π 8 δι 
εἰ πὸ : Φίλων ἀρίστωνι χαίρειν " πρῶτον κελ. --- Δὰ 8 Χ, 1 (γΟΥ. 
οἰ-ἀθββοῦβ, Ρ. 210, δχ Νοίθβ οὐ απ685), ΚΓ ἀοππθ ἴα ἰθφοη θ81- 
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θα πεώτην (ροῦν πρώτη»). --- ΤὐΡΔ 006 1,.. Δ ΘΠ 65Π6 ἃ δίθη νοῦ]α 
ΘΟΠ ΑΙ ΟΠΠΘΙ 66 τηϑηπβοῦὶθ. 

Ἵ τὸ 

1,8 ᾿ἴντ ΤΥ πθϑί ρᾷ8 πιιι}]6 6 ἐδίθ. Οη 11 ἃ ἃ ἤπ: ἐσιλη- 
ρώϑη τὸ τέταρτον (γο 18 ἴ6. 0848 ἀὰ [0]. 114 τ.). ϑεἰ0, β8η8. δα 
π᾿: Φίλων ἀρίστωνι χαίρειν πρῶτον χυλ. [6 Τἶδογ Κ᾽ οδὲ ἰη- 
ΘΟΠΙΡ]οί ἃ Ια ἥπ. [1,6 τηϑηπβουϊῦ Β΄ Αυγδίθ δοίπθ! ]θιηθηῦ 811 [68 
τηοίβ: τοὺς μὲν στάσιάζειν ποιήσουσι κατὰ δὲ (ρ. 108, 1. 4), ααἱ 
ἰουταϊηθηΐ 16 [0]. 124 ν΄; 165 6816 5. αὶ βαϊγαϊθηΐ βοπῦ ΡΘΙ 18. 
- :᾿ φῥιέβθηξθ πῃ δατεμη ΠΟΙ ΌΤΘ ἀθ ἰαπίθϑ οἱ ἀθ ὈΟΠΠΘΒ ΙΘΟΟΠΒ 
ααϊ [πὶ βοΐ ΡΙΌρΡΙΘ5. Νοίαπιπιθηξ, ἄδη5 168 4}ρ)ουϊδιογ  η,θΉ 8, 

Ρ. 90, 1. 8, } οοπίϊθηξ 568], ἄδηβ ἴὰ ρῇταβο βαϊγαπίθ, 165 παϊ 
πηοΐβ ἱπηρ τ πόθ. Θη οαΙϑοίόγοθ οϑραοόβ (1685 πιοίβ 416. ΠΟΙΒ. ΔΥΟΏΒ 
ΤΪ8 ΘηἐγΘ ΟΥΟΘΠοίβ ΠΟῸΒ ραγαίβϑθηΐ ἀθυοῖν δίγο τϑίγδποηέβ, Ὀΐθῃ 
αα᾽ 115 βοϊθης ἀοηπόβ Ρ1 ἰοι8 168 Π|88.): Ζεδοχιμάσϑω δὲ ταῦτα 

᾿ πάντα χατ᾽ εἰρήνην [ἐν ταῖς χρείαις], ἵνα μὴ κατὰ πόλεμον 
ἐν ταῖς συμβαινούσαις χρείαις συντριβόμενα ἀχρεῖα γένη- 
ται. --- [)88 ἐγ015 τη ΒΟΥ 5 ἀπ ΦΥΟῸΡΘ δποίθῃ, Ρ, 16 Ρ]08 τέοθηϊ, 
οϑύ 16 τη 6 Π|ΘῈ1. 

1,65 Νοίθϑ οὐ ἰαὰθ8 τϑηξθυτηθηΐ 184. ΘΟ] ἰΐοπ οομηρ!ὸΐο ἀθ 1. 
Υ. Ῥ., ἃ Τ᾿οχόθρεϊοι 46 οογίαϊ ποθ οαἰόρουθϑ 46 γαυδηΐθθ ααἱ οπΐ 
ὀἰό 5γϑίὀμηδι! απθιηθηΐ πόρ]ρόθβ: 66 βοῃΐ 661165 ααἱ ροτίθην 58 
1᾽ δοορηξαδίϊοη, 1᾿ε τηπιϑί, 16 ν ἀϊΐ ορἠορίφιο, 1 Θιαρ]οὶ 46 1ἃ Ἰϑύ το 
5016 ροῦν [ἃ Ἰογ6 τϑαοα]έθ οὰ τέοϊ ρτοαπθιηθηΐ, 8801: ἰὼ 60η- 
[αβίοι ἀθ ὁ ἃγθὸ ὠ, 46 αὐ ᾶΥθο 8, (68. 5018 ἐ, δέ, ἢ, ἢ» οὐ ϑυ 

ΘΗΝ ΘῈΣ; ΘΠ ΟἹ Π6 5᾽6ϑὺ φόπόγα!ϑιηθπί ρᾷ8 ἱπαπίόξό 46 18 
Ροποίπιδ οι (65. τηδη βου 8. 

51 ΤῸ Ρᾶ8856 τηδἰπίθηδηΐ δὰ φἸΟῸΡΘ ἀθ ἴὰ Βδπαίββαποθ, οἢ 
ἰτοῦνοα αἰΔθοτὰ απ 165 αἷχ- πϑαΐ τηδηπβοῦϊ 5 ἀοηΐ 16 ᾿ἰδίθ νὰ 
ΒΈΠΥΥΘ --- οὐ ΠΟΙΒ Π6 ἀουΐοῃβ ρὰ8 ὑἢ ἰηδίδηΐ, α᾽ 4116 ὰ18, απ οοίθ 
᾿ἰβίθ πθ ρα ΐβθθ δίγθ (δο]θιηθηΐ δαρτηθηίόθ --- π᾿ οπῦ Ρᾶ8 16 Θ01η- 
τηϑποθιηθηΐ ἀὰ [8 Ἰίντο 4 ῬὨΪΟη, οὐ 46 1685. ἀθυ θυ Ὰ πηοίβ 
ἀὰ ἰγαϊίό δΔποηγτηθ 80} 16 Κόραξ γΥ βοῃΐ 5αϊνγὶβ ᾿πητηξαϊαἰθιηθηί 
ἀ65 πιοίβ: ὅταν εἰς ἔλασσον συναιρῶν, οϑαχ-Ἰὰ τηδπθ8 ααἱ Θομι- 
τηθηοθηΐ 16 [0]. 49 στ. ἀθ ποίγϑ τηδηπβοῦ Ε΄. Οδ βοῃῦ ἄοπὸ (68 
τη Ή ΒΟΥ 5 ἀόγνόβ, αἰτθοίοιηθηΐ οὰ ἱπαὶθοίθιηθηΐ, ἀ6 1, ἀρτγὸβ 
Ϊὰ Ῥουΐθ 495 ἀθὰχ (θα }}]ϑίβ. Ὑοἱοὶ 18 1ἰδίθ δηπομοόθ: 
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Ῥαιΐβ, ΒΙΘΠΠοἰπὸσψαθ παίϊομα!θ, πο" 2487, 2458, 2441 ἀθ ᾿᾽αποίθῃ 
ἴομαϑ; πηο5 26 οἱ 244 ἀπ βαρρ!όϊηθηϊ φογθο ; 

Τιογάρ, οοα. οδδιαηθιβ σγαθο., ἴ0]., π9 8 ; 
Οχίοτα, οοᾶ. Βαγοοσοΐαγιδ, 187; 
[Π088], πη 44: 

Οοροημάριθ, ΒΙΡΙΠοὐπὸαπθ τΌγαῖθ, πὸ 182, ἰη-459, ἀὰ ποῦνθδι 
[οπα8 ; 

ΝΊθμηΘ, οοα. η18. ρἠϊϊοδ. οὐ ρηϊοῖ. σγαθο., τ 5 24 οἱ δδ ; 
Μαυμπίοι, πὸ 108 ; 
ΒΆ]6, τη5. [0]. Α-Ν-Π-14: 
απ, οοα. ΤΧ. ὁ. ΠΙ. 8; 
Βοιηθ, οοα. Ἰαϊιοαγιδ, τὸ 219; {)γϑίηαδβ, τὸ 19: 

ΝΆΡΙΘ65, πο 276 (ΞΞ ΠΠ|. Ο. 18); 
Μαατῖα, Βιθιοίπδαπθ παίϊομαὶθ, Ο-42 ; 
βουσὶ (1}), Φ-11-22, 

Ττοΐβ. ΔΙΤΓΘΒ ΠΏ ΒΟΥ 5, οοΟρὶόθ 46 1ὰ πιδίη αἰπη βου 106 πιὰ]- 
Βοπηδίο, Απᾶγό Πδιτηδυῖοβ (ἥπ ἀπ ΧΥΙ  518016), ὁὀομθηπθηΐ οἷ 
ὀοπίθπαϊθηῦ 16 δον Κ᾽ β8πβ 16 ᾿ἰσιθ ΤΥ. δ βοῃηΐ: 

ΘΙ ΤΑΒΌουΓρ;,, οοα. σγαθο., Ο. 11. 6 (μι5. Ὀγ]6 ἀδηβ 16 θοπαθδι- 

ἀοιηθηΐ 46 ϑίγαθθοῦγρ θη 1870) ; 
Εβουσα] (1), 2.-1Υ-10; 

Μααν, ΒΙΡΙΠοίπδαπθ 46 5.Μ., πὸ 86, 

ΠΔΗ5 65 ΘΙ θυ μἾ ΘΒ. 4θ οο5 γῸΪ8 ΤΠ ΒΟΥ 5, 16 Ἰἰντο ἀθ 

ῬΆΪΟΙ οδὲ οδομό βο8 ἀ(θ ἴδπιχ ἐἰϊτθϑ; 16 ἰοχίθ ἀόυῖνθ ΘΠΘΟΥΘ, 
ἱπαϊτθοίθιηθηί, 46 1. 1,6 ἰοχίθ ἀπ τηδηπβοῦῖξ ἀθ ΘΙ ΤαΒθΟσΤΡ᾽ ΠΘ 
ἀοναῖν ρὰ8 αἰ ΤΟΥ ΒΘ ῃΒ] Ὀ]θιηθηΐ 46 οοἹ αὶ ἀθ 505 ἀθὰχ ἔγουθϑ. 

Ῥδυτηΐ 168 Πηϑ 50 1115 ἀοηΐ 16 βὶρηδίθιηθηῦ ὩΟὰ8. οϑὺ ρῬδΙΎ Θὰ, 
ΠΟΙΒ Θ ΔΥΟΠΒ ΘΠΘΟΙΘ απ 6 ἀπ ΦΊΟΘΡΘ ἀθ ἰὰ Βθπαίβϑδμοθ ἃ 
ΘΧΔΙΪΠ6Ι. [18 ΟΟΟΌΡΘηῦ ἀπὸ δα ΡΟΝ οη ἀδηθ ᾿᾿ΑΥΌγ6 δόπόδ- 
Ιορίαπο. Οθ βοῃύ 165 βιϊνδηίδ: 

19 Τιϑυάβ, οοᾶ. Ἰοδδίαηνιδ φσγαθο., ἴῃ- 45, το 70 (δ. νη Τωθρὰ- 
γγθη ἃ Θὰ Τ᾿ Ὁ] Ιρθῶηθθ 46. ΘΟ! Πα ΟΠ ΠΟΥ 06. πιϑμβο.} ΡΟΣ ἰοὺ 

16 {δεν ΥΚ[; 
29 οἱ 89 Ῥαγΐίβ, π95 2445 οἱ 2485 46 1᾽ ἀηοίθῃ ἰοπμ8: ποῖ ἀό- 

ΒΙΘΠΟΠΒ 66 ΟΥ̓ ΒΙΘΥ ΡΔΓ ἰὰ Ἰοίΐθ »: 

49 Ἄοχηρ, οοα. γαϊίοαηιδ., πὸ 220. ({δογ Κ᾽ οο!]αἰϊοππό θὰ θη θυ 
ΡδῚ 4006 1,. ΠΟ. 6516). 
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Οἱ ἀθυηΐθυ τη8. δύ ἀπὸ οορὶθ ἀθ ΚᾺ ἀοπί 1] τορτοά αἱ Πα ]οιηθηί, 
ἃ ἀαθΙαπ65 αρϑαβ Ὀγὸβ, 165. ὈΟΠΠΘΗ οὐ 168 Ἰηϑανδῖβοβ ΙΘΟΟΠΒ, Υ 
ΘΟΙΡΥΪΒ ἴὰ ἴοτθ θαΥθατο πεώτην. Ν᾽ ὀξαϊξ απ οθίΐθ πηδπηθ γὰἃ- 
τδηίθ πεώτην π6 88 ἐτοῖν ρᾶ8 Τϑρτοάπὶίθ ἀδη8 165 ἰγο 185. δαί 5 
τη ΗΠ ΠΙΒΟΥ 5, Οη Ῥουγταὶδ δαπηθίϊγ βᾶη8 Πόβιθυ αα᾽}18 ἀόγίνθηΐ 
ὁρφϊθιηθηΐ 46 Κ᾽. [26 ῬΥΘΙΩΪΘΥ ἃ ποδίγθ οομησηπῃ (6 Τοπιοπἑδηΐ 16 
ΘΟΌΥβ5 ἀπ ἐθιι 085) 4ἀΘ 6685 ἰγοΐβ οορίθβ ρογία ἰὰ Ἰθφοὺ πεσώτην, 
απὶ οϑὲ διιϑϑὶ 6616 ἀθ ἰοαίθ 1ὰ ἴαμα} ]8 ἀθ Κ΄ (Ρ 560} ἃ δομβουγό 
16 σταῖθ ἰθοοὴῦ πρώτην), οὐ 11 ργόβθηξαι φὰ οἱ Ἰὰ ἀδηβ 16 ἰθχίθ 
ἀαθίαπθβ οοισθοίϊοπϑ οομ]θοίαταϊθϑ, ααἱ οπὲ ἴαϊξ αἰβραγαῖίγο ἀθ 
668 ΘΟρίθβ. ααθΙ απ 65- Π65 465 ἔδαΐθθ 165 Ρ] 8 Θ,ΟΒΒΙΥ6 5. 6] ΘΧἑΒ- 
ἰθηξ Θῃθοῦο ἄδηβ Κ᾽; πιαΐβ, 6ῃ. 86 ᾿ἰγταπὲ ἃ 66 ἰγᾶγϑ}, 11 δυγῖγα 

Δ ΘΟΙΤΘΟΐΘΏΣ αἰ ἌΡΡΤΔΥΘΙ Ῥδτίοὶβ 165 δἰ ἐόγα ϊοη8 (ΥοΥ. Ὁ. ΘΧχ. οἱἷ- 
ἄθββοιβ, ρ. 168, 1. 18). Οαίτο ο68 ἱπῆό! {65 γοϊοπίδίθβ, 165 ἐγο δ 
τηϑ που ἐβ ἀοπί 1] 5 ρὶξ ἔοαττΠθηΐ ἀθ ἔδαΐοβ ἀθ οορὶθ ἱποοη- 
βοϊθηίθβ, οομῃβίβίαπί βατίοα! 6ἢ πιοίβ ραϑβόβ. Βιϑῖ, 115. πθ ρθὰ- 
γοπΐ ἃ δθαῃ ἀθρτ. ποιιβ ΒΘΥΥΪ 46 ΒΟ ΤΟΘΒ. ΡΟῸ 1ἃ ΘΟμΒἐ αἰ 0ῃ 
ἀὰ ἰοχίθ : 66 βοιαὶϊῥ ρα ΐβοὺ γο]οηίαί γθιηθηΐ ἃ (68 ΒΟΌΤΟΘΒ α᾽ 6Γ- 
ΤΘΕΓ. 

Ο᾽δδέ ρουϊίαπί 66 αα᾽ὰ ἰαἰῥ 1 ΐοαν (65 Κοίογος Μαϊμοηναξιοϊ. 
Π ἃ τϑρτοάαϊΐ 16 ἰοχίθ 4θ 9, αἰμϑὶ απ 165 γυϊϑηΐθβ ᾿πΒΟ 68 ἃ 
16 τηᾶγρθ, «ἅγθ0 ἀπ ἤαόϊ{ὁ {6116 αα}} ΒΘ π} 0186. απ 16 πηδη βου 
»αἰλ ὁἰό φιηρὶογό αἰγθοίθιηθπὶ ΡΟῸΓ 1 ΡΥ Β510η, 588 1᾿1πίθυτηό- 
» αἸἰαῖτα ἀ᾽ ἀπσαπθ οορίθ (19).» ΠΟ οϑὲ ντὰὶ ἀθ αἰσθ 416 ὁ68 γδιΐδῃ- 
[65 ΤΩΔΥΡΊΠ4165 ΤΟΥ Θηπθηΐ 46 : 61165 ποιβ οπί ᾿᾽οἴΐοί α᾽ δίγθ 
Ι6 γόβα! αὐ αἰ ἀπ οοΙ]δἰΐοι ἰτὸβ Βα ρου ἤ 6116 ἀθ Ὁ, Θῃίγθρυῖβθ ἃ 
1 οοοαβίοι πᾶ ἀθ 1 ὁαἸξἶοπ. Νοὰβ ΔΥΟπΒ τα πό Οἰ-ἀΘβΒ0Ό8, 
ἄδηβ 165 Νοίθβ οὐ απθβ, ρϑαί- δίγθ ΡΥ ὑπ ΒΟΙΆΡαΪΘ Θχοθββίΐ, 
ἰοπίθβ 165 γαγίδηίοβ, βϑαῖ 661105 α᾽ δοοθηί, 46 1 ὁ! ΠΟ ργύ)06}8 
Ρδν τὰρροτέ ἃ ποίτϑ ἰθχίθ, οὐ ὰἂπ οουίαϊ ἢ ΠΟΙΙΌΤΘ ἀθ8. ἰθφοηβ 46 
», απἰ Βα βθηΐ ῬΟὰΣ τηϑίθ δὲ ὀνϊἄθηθθ ἀδη8 6416}18 ΤΠΘΒῈ6 

Τ᾽ αϊίομ οδὲ ἀόροπαδπίθ 46 ». Ομ ἀόβίρῃπθ ἰοὶ 1 α 10 ῬΔῚ 168 
Ιοἐΐγοβ Τῇ (ἀπ ποῖὰ ἀθ Τμόγομποί, 1 ὁἀἸΐθαν ἀπ γο]α]ηθ). 

Ἐπ᾿ τόϑαμηδ, ροῦν ἴὰ οοπβε οι 46 ποίτο ἰοχίθ, 19 1᾽ ὁα 10 
ργίηοορβ π᾿ ϑϑὲ ρᾶβ ἃ ΘΟηΒα] 6 Υ, 5 ΠῸΠ ΡΟᾺΪ Υ ΤΘΟΠΘῚ ΠΣ 165 60η- 
Ἰθοίατοβ, ϑχίγδιηθιηθπέ οἰ -βθιηόθβ, απ6 1 ὀαἰΐθαν ἃ {ἰγόθϑ 4ἀθ 80η 
ἔοπᾶβ οὐ ρτοροβόθβ 6ῃ τηᾶῦρ6 οὰ ἰηβόγόθβ ἀ8η5 801 ἰοχίθ; 29 (68 

10. Ὁ. ὙΥ ΘβοΒου, Ῥοϊϊοτοῤίζηιιο 08 αγ6685, Ὁ. ΧΧχγ. Νοὺβ ἀἄθνυοηβ δυϑυθν 
406, 5 Ῥ]αβίθυγΒ Ῥοϊπίβ, πούγϑ οἰδϑβθιηθηῦ οϑὺ οομίνδαϊούοιστθ ἅἄνθο 168 
ΟΟΠΟΙ αΒ10η8 ροβόθβ 8 ὟΝ ΘΒ ΒΘ υ. 
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γἱπρί-Βχ ΘΟΡΙΘΒ. αἱ ΟΠ ΡΟ 06 416 ΠΟῸΒ ΔΥΟΠΒ Δρρο]ό 16 
Θτοαρο ἀθ ἴὰ Βθηδίββαηοθ, ἢ ΗὟ ἃ ΡῬᾶ8 16 τῃοἰπᾶτθ ἀϑᾶρθ ἃ 
[αϊτο (11). ΕΠΙΘΒ. π᾿ οχιβίθην ουιόστθ, ἃ στδὶ αἶτθ, ααθ ΡοὰΣ 16 ἰουτ- 
τηθηΐ ἀπ ΡΒ]ΠΠΟΙορτΘ οὐ Τ᾿ Θποοιη γθιηθηΐ 465 ὈΪΠ]Οἰ δα 168. 

7,5, ἰγαδί!ου ἀπ τοχίθ ὀΐ}]16. βὰ} 16 ἰόιποίσηδρθ οοιηρατό ἀθ 
Ρ, Υ. Ε-, ὀιϊαπὺ θ᾽ 5. ρατθ ααθ. 06116 46 1 ὀαἸ οι, ρουτηθί ἀθ ἔατθ 
αἰβραυ δῖ β8η85 ουδπα᾽ Ῥοῖηθ, [61105 δἰἑόγαιοηβ ααἱ Θαββθηΐ μὰ 
ἀὀῆθι Ἰοπρίθιηρβ 168 οἴοντίβ ἀπ οὐ] π6. τηδηθ 8 0116. Ἐπ 
γοϊοὶ ἀθὰχ ΘΧθιηρ]68 ὑτὸβ 018118 : 

1.) ὃ γι, 4. Νδἕ [αἰΐθϑ ρᾷ8 γὸβ [075 {ΠῸΡ μαπίθβ, τϑοοιηϑηθ 
ῬΒΙοα: Οἱ γὰρ ἄγαν ὑψηλοὶ (ττύργοι) --- ϑᾶττον ὑπὸ τῶν πε- 
τροβόλων τυπτόμενοι χαταπιίπτουσι" οἱ δὲ δυνάμενοι τὰ βάρη 
φέρουσι (ἰθχίΘ 465 Κεί. ΜΗαἱ.). Οὐδέ ἤἥπ ἀθ ρῆγαϑθ οβί τοπᾶπο 
αἰηϑὶ ρὰγ 16 ἰταποίθαν Ἰαϊπ: « ῆγηιαθ ὑθγ0ὺ αὐ υαἴϊααθρ ἐμ γ68 
» ϑι δέηοηέ ροηάθγα»., 66 ααἱ π6 ἀοπηθ ρᾶβ ἀὰ ἰοπί 16 50η8 απ ἢ 
αἰϊοηάαϊ! ἰοῖ. Οὐ, οπ 110 ἄδηβ Ῥ: οἱ δυνάμενοι οἱ φέρειν. Οοτ- 
γἱρθοηβ οὗ Θῃ οὐ, οἱ πΟῸΒ ΤΘΙΓΟΌΥΟΩΒ [ἃ πιδίη 46 1᾽ δαίθατ: χατα- 
πίπτουσιν οὐ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν. 

2.) 8.11, 12. Π δαί τηόπαρϑυ ἃθ ὈΟΠΠΘΒ. ΟΟΙΙ ΠΗ ΠΟ 08 ΘΗ 6 
ΤἸπιόγίθαν ἀθ 16 ρΙδοθ οἱ 18 ρα! ἰθθααθ (χάραξ) ὀϊογόθ δὴ δὐγὶὸτθ 
απ. ἔοθβό απἱ [οἷ 16 ἰοα1 ἀπ ΤοΙηραῖΐδ, ῬΟὰ 416 168 ΘΠΠΘΠΙΪΒ ΠΘ. 
Β᾽ ΘΙ ΡΑΙΘηὐ ρδ5 δἰβόϊηθη ἀὰ [ο58ό, « οὐ η6 ναϊζιην ᾿οδέϊδιιβδ οἰδεῖ 
» 8.4» τ ἕνα μὴ --- τοῖς πολεμίοις μὴ ἢ χρήσιμος. «Νο8 ὑτθγῸ 
» ΔἸ ρσοηέογ δὲ ἀσοιγαΐθ ᾿ιφηθν [οαθγ6 ορογέοί, ργαθοΐρια οἴγοα }γ0- 
»ρερηαομῖα απέοηθγαηα οἱ οἶτοα ἔοββαβ δέ ναϊαϊίοηθθ.» --- “Ἡμῖν 
δὲ ἡ ταφρεία σπουδαστέα ἐστὶν ὡς μάλιστα περὲ τὰ προτειχί- 
σματα καὶ τάφρους (810) χαὶ τὰς χαραχώσεις. 1] οδὲ Ὀΐθῃ ὀἐγδηρΘ 
Ὧθ «οὐθαβοι δαίουῦ ἀθ ἴοββόβ» (ταφρεία “τερὶ τάφρους). ἴμ68 
τη88. Ρ. Κ΄, ΤῸ. θὰ ποὰβ τοπᾶδηΐ σπουδαστέον δ᾽ ἐστὴν ποιϑ τηθί- 
ἰθηΐ 811. 16 γοΐθ 46 1ὰ ἰθφοῃ οὐἱρίπα]θ: ἕνα μὴ --- τοῖς πολεμίοις 
ἢ χρήσιμος, ἡμῖν δὲ μὴ, ἡ ταφρεία. Σπουδαστέον δ' ἐστὶν ὡς 
μάλιστα ττερὶ τὰ προτειχίσματα καὶ τοὺς τάφρους καὶ τὰς χαρα- 
κώσεις. Βΐοθπ ἀθ Ρ]ὰ8 παίπσθὶ ἀπ οοίίθ γϑοοιημηδπάαίοι ἀθ 

«ΒὍΘΟΙΡΘΥ (65 [088685». 

θ᾽ δυΐγθϑ ΤῸΪ5, 1ἃ ἰγδα οι οομηηππηθ ἃ . Υ. Ε΄. οἱ ἃ Γ᾿ αϊ οι, 
οϑύ ὀν! ἀθιημηθπΐ αἰζόγόθ; τη 185 1᾿ αἰ όσγαϊ οη Θομβὶϑίθ ἀδη8 ἀπ 51 ΤΠ 0}6 

11. Οδεδθ σοπο! αβίου ἃ Ὧη6 Ῥογίόθ ρ] 8 σόπόγα!θ αὰθ ρΡοὰν ῬΆΪ Ομ 56α]6- 
τηθηΐ; 6116 5᾽ΔρΡρΙ! Ια 6 δὰχ δαΐγοβ Ρο]ογοὸΐθβ, βανοῖν Αὐμέπόο, Βιίου, Ἠόγοι 
οὖ Αρο]]οάονθ, ψαὶ δοοοχτηραρτθηὺ οὐδ θυηθηὺ ῬΈΣ]ΟΠ δ η5 168 τη η ΒΟ 08. 
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[ααΐθ 46 ᾿ϑοίατθ, οὐ 1ᾳ ἰθόοῃ [δαϊῖγθ, ἤαῤιθιηθπὶ ἐγβηβη 186. 188- 
αὐ ἃ ποι μι] 165 ΟΟρ δίθϑ, 588 δϑϑδὶ ἀθ δουυθοίίοη 46 ΘᾺ} ρα, 
Ἰαΐθθθ ΘΠΘΟΥΘ ΘΗ ΓΘΥΟἾ, ΘΟΠηΘ. θ 81 ὑΓΔΏΒΡΔΙΌΠΟΘ, 18 Ἰθοίατθ δὰ- 
{ποηίααθ. Οὗ δὲ ὁ6 απἱ ἃ ἴθ, δ ΘΧΘΙΊΡ]θ, δὰ 8 Χ, Υ: 

ΑῸχ ΔΡΡτΌΟπο5. 46 1ὰ γί!16, αἰ ῬΆΙ]οη, 11 ααΐ, 5.1 168 ΟΠ ΘΙΙΪΠ5 
απ’ δαυτοπί ἃ ΡΑΙΘΟΙΤΙΓ 165. οΥΠ65 Δ ἢ Π05 α6 1᾿ δβδβιὀρϑϑηΐ, θῃ- 
[ΟΙΤΘΥ (68 δπιαβ 486 ροίθυϊθβ υἱᾶθβ, ἀοπί 1 οὐἱῇοθθ οϑύ Ὀοποϊό 
ΑΥΘΟ ἀθ 1]ρῖ6, οὐ 1605 ὈΙΘῚ ΤΘΟΟΠΥΤ ἀ6 ἐθ 1: 1ὰ-ἀΘΒ818, ΘᾺ 
ΠΟΙΏΠΊΘΒ ραββθηΐ 588 ΟἀδηΡΟΙ, τηδὶβ 65. ΤΟ Ἶ Π65. 5 ΘΗ ΠΟΘΗΐ. 
Οπἱ 11 ἀδπ5 16 ἰοχίθ ἐγααἰποηπθ]: Κεράμια ὀρϑὰ καὶ χενὰ δεῖ 
χατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φυχίας ᾿" ἧττον γάρ ἐστι. 
ἹΠπετὰ δὲ ταῖτα γῆν ἄνωϑεν ἐπιβάλλειν χτῖ. 1,65 πιοίβ ἧττον 
γάρ ἔστι τ οπΐ ρᾶᾷ5 16 856π5 46 Θὰ: δἰ θαθ 16 ἰταἀποίθασν 1δ{1π: 
«Ἰὰ οηῖρι υἱζλιι5 65»; οὐ ᾿᾿ΘΧΡΥ ΒΒΙ0} φυχία ΘΟΙΠΊΠ1Θ ΒΥΠΟΠγΊΩΘ (6 
φῦχος τ δὲ ρᾷ8 βτθοαπθ. Τοῦίθ αἰποα] ὁ ἀἰϊβραγαῖξ Θῃ ὀο νηΐ, 
ΡᾶΓ ἰΘ ῥἴυαβ Ἰόροὺ ομδηρθιηθηξ; σάξαντας τὰ στόματα φύκχει" 
ἄσηπτον γάρ ἐστι.» 

[6 τι] οϑύ ρὶπ8 αἰ ΠΠΟἾ16, οἱ, βοιγθηῦ πηδιηθ, ρᾶῖαῖξ ᾿τ ρΟΒ5 1016 
ἃ σαότῖν, απδηᾶ 1᾽ αἰζόγαίοη Ομ βἰδίθ θὲ 1Π6 ἰδόιπθ: ΟἹ, Οἶοϑί, ἃ 
66 4} ποῖ 5611016, τῇ ὁ88 ααἱ 86 ργόβθηξθ Ὀῖθη ἔγόαθιητηθηΐ. 
Νοὰβ ΔγΟΠΒ. ἰηϑότό Ρ] αβίθαγβΒ ροϊηίθ ἀΔη8 16 ἰθχίθ, 588 8.6 
ανΐβ, Ομδαπθ ἔοὶβ 416 ΠΟῸΒ ΔΥΟΙΒ ΟἹ ΔΥΟΙΤ δἰΐαϊτθ ἃ ὑπ αἱτέ- 
ταύϊοπ 46 οοίίθ οαἰόρουτίθ. 50. ΘΠ Ρ]οἱ 416 που8. ΔΥΟΠΒ ἴαἱς (65 
Ροϊηΐβ ἀδη8 [6] οὰ [6] ραβϑαρθ δὴ θυ  ΟΆ]16 7, 11 βοτα 1ΟἸΒ1016 ἃ 
ομδοαη 46 ργόβθηξθι 465 οθ]θοίΐουβ. Του 5. οϑίς}} ααθ ἰδ {τἃ- 
αἰοι ἀθ . Υ. 15. οδὲ ἀὀῇρατόθ ρᾷγ 4ἀθ ποι γθιιβθ8. ΙΔΟΌΠΘΒ: 
16. Ῥέθαγθ, 16 τηϑηπβουῖξ 46 Μίπαϑ (Ῥαιῖβ, Βαρρόμῃ. στθο, ἢ 607), 
Ιὰ Τουχηὶϊξ β8η8 τόρ! ροὰν Αἰπμόπόθ, Βιίοηα, Ἠόγοῃ οὐ Αρο]]ο- 
ἄοτθ. 5 ἽἿ οοπίθηδίϊ θπθοσθ ῬΆ]Π]Οοη (73), 51 1 ραυῖθ 4θ ὁ6 τιᾶ- 

Παβου  απἰ τουδὶ! ῬΏΠΟΝ νηὶ --- 66 αἰ οϑὲὺ ὈΣΘη ΡΟΒΒ10]1Θ 
-- ἃ δίγτθ τϑίτουγόθ ααθ]α 6 1001, δαίδην Τὸ ΘΟ Ὁ]6 46 ᾿δΟΌΠ68 
46. », δυίαηϊ, β8η5. δοαη ἀοαίθ, 16 ργόοίϊθαχ ρϑγοῃθιηῖη 4ἀθ ΜΙΠδΒ 

ΤΟΙΡ ΓΑ {-} ἀθ νἱᾶθθ ἀδηβ ἰὰ ἰγδαϊοη ἀθ  Υ. Ε. --ὀ Τουΐ 
τοῦ οὐ ΘΊΟΌΡΟ 46 ᾿οἰέγθβ ααἱ, ἀδη5 ποίτο ὀαϊ οι, ἃ ὀζό «α͵ουίό 
Ρδᾶι οοπ]θοίπτ δὰ ἰθχίθ ἐγϑαἰἐἴοππ6ὶ 46 }. Υ-΄ Ε΄, δῦ ϑῃνθὶορρό 

ἀ6 ογοομϑίβ ΟΠ απ65 

12. ῬΒΠΟΩ πὰ ρᾶ5 διό τόϊπιργίτηιθ ἄδπβ 14 ΤῬοϊϊογοέίίηε (168. Οὐγ668, 16 
Ῥϑαΐ οὐ 581 αὐ]]6 γοϊατηθ 46 Ὁ. Δ Θβοιθυ, Ῥᾶγοθ αα}} τηϑπαὰθ ἄδη8 16 τηϑηὰ- 
βου ἀθ Μίπαβ, «οὖ αα] οἷν [4]}1ὰ 886 οοπύθηξου. 46 16 ΤΟΙ ΡΥ ΠΟΥ α᾽ αρτὸβ 
»]65 ΒΟΙΤΟΘΒ ΤΠΟΪΏΒ ἈΠΟΙΘΠΠΘΒ. οὗ ΤηΟΪη5Β ῬΌΓ65. ΔΌΧΑΙΘΙ]95 Τπόνθηου ἀναῖὺ 
» ἀδ)ὰ ρΡυϊδβό.» (Ραρθ8 χιι- Χαμ.) 
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ΠΥ ἃ ὰπ δΔαυΐτο φοηνθ ἦο ἔαπίθβ ΔΌΧΟΙΘΙΙ65. 1] δύ. πιοῖηβ πηδ- 
Ἰαἰϊδὸ ἀ6 τοιηόαϊθυ, ἀὰ τποιηθηῦ 46 ᾿ΙΘῸΓ Ργόβοποθ δύ Ὀΐθη οἱ 
αἀὐπηθηῦ οοηδίαίὀθ: ἤρὰ8. γΟῸ] 08 ὈΔΙΘΙ 4685. 1 ΓΒ] 0η5. ὈΔΗ5 66 
ἰοχίθ, ΟΝ ΔΥΟΠΒ ἃ Θὴ 5ἰρηδ]θ᾽ 46 [1ῸΪ8 Βουΐθϑ ΘΓ ΠΟΙ ρα θιηθηΐ: 

1.) Ῥ. οχ.: 8 1ν, 4, «Τὐτοὺς τιοιεῖν ραταῖν δίχθ ἀπὸ πιδαγαῖβθ 
γα δηΐθ ααἱ 56 ἰτοῦνο οὐίθ ἃ οδίθ ἀδηβ 16 ἰθχίθ αὐθὸ ἰᾳ ἰθοοῃ 
ΡΥΪπα ἶνο ααἱ [αἱ ἃ ἀοηπό παίβϑαποο: αὐτῶν τοὺς τοίχους τια- 
χυτέρους πιοιξῖν (οὐ τόχῃϊθ. ἃ 66116-οἱ ρᾷ1 χαὶ). 

2.) Ῥ. 6χ.: 8 Υ, ᾿Επίτεεδοι καὶ χατώρυχοι ἀπτοπί ἤραγου 18.415 
ἃ 1ἃ. τηᾶτρθ 6ῃ. τοραγαὰ 46 αἱ μὲν ὀρυχταὶ, αἱ δὲ ἐπίγειοι, ἃ ἰἰτθ 
46 ο]οβθ. 

8.) Ρ. οχ.: [μ65 δἰ πόαϑ 10 οὐ 11 ἀὰ 8 Χ, ἀδῃ8 ΘΒ 1618 1] οδέ 
απρθβϑίϊοη αἰ ἸὨΒΕΓαΙηΘηΐ8. ῬΟῸΣΤ 5 ΟΡΡΟΒΟΙ ἃ [᾿Θϑοαϊδᾶθ, αἰμδὶ 486 ἀ6 
ἴουτβ ἀθ ομᾶγρθηΐθ μοῦ 65 απ ἀοὶέ 56 ῬΙΌΟΘΌΤΘΙ 1 αϑϑιόρό, π᾽οπί 
ΔΌΒΟΙαπηθηΐ στἰθη ἃ [αἰγθ. δὰ Ὀθαὰ τ }]Π16ὰ 468. ῬΥΘΒΟΥΡ ΟηΒ. τοὶὰ- 
ΠἸΥΘ5. ΔῈΧ Οὐγγαρο8 Θχίόυ θαυ, ΔῸΧχ οβϑόβ. οὐ Δ Χ ρδ} 15βδἀθηπμθπίβ. 
(Π|5. βουδίθηΐ ἃ ὑθηυυϑι, 5.115 ὀϊαϊθηΐ δας θη 165, δὰ ᾿ἰγγθ 4685 
Παρασχευαστιχά.) 

ΝΟῸΒ ΘΗΥΘΙΟΡΡΟΙΒ 4ἀθ ογοομϑίβ ἀτοῖβ [7 ἰοπίθ ρουίίοη ἀὰ ἰθχίθ 
ααὶ π6 ποὰβ ρᾶῖαῖν ρᾷ8 δυϊῃθηίαπθ. 

ΑΠἸΠΠΘαῦβ (8 1, 6) οῃ ἃ οἰ ΓΘΟΟΠΉΔῖΤΘ ἰδ ἰΓΔΠΒΡΟΒΙΠΟῊ ἄἀπη 
ἸηΘ 016 ἀθ ρῃγαθθ. (ΠΥ ἃ α᾽δαίγθβ ὑγαηβροβ᾿ 0η85, ΡΠ 8. ΟΟΠΒὶ- 
ἀόγαθ]05, ἀδῃβ ἰὼ ραυίΐο ἀπ ἰθχίθ 4αἰ πθϑύ Ῥὰ8 ρῃθΠ166. 1οἱ.) 

Ῥουΐ ἀπο] ααθ5 ἔδαίθϑ ΒΠ}0165 αα ὍΠ ἃ Ρὰ ΘΟΥΤΙΘΘΥ φοὰ οἱ Ἰὰ, 1] 
τοϑίθ ἅἢ ρταπα ποῦ 46 αἰ που! 65. απ Ὸἢ ἃ γαϊποιηθηΐ ομθτο 6 
ἃ τόϑοπατο. Π᾽ δαΐτοβ βϑύοηῦ θ]ὰ8 Ποασθαχ απ ποῦϑ. ῬΟῸΣ ΠΘ 
Ρᾶ8. ΘΟΙΠΡΙΠΙΠΘΥ 1 ἰβ6 6 65 οὐ] 65 Γαδ 15, ΟἹ 5᾽ δὲ αἱ βουα- 
Ρα]16 ἀ᾽ δαπηοίίγο ἀδηβ 16 ἰοχίθ δοαηθ οομ]θοίατθ ομδηρθαηῦ Πο- 
[Δ] Θθης 1ὰ ΡΠ γβιομομηΐθ 46 1 Ιθφοπ ἐδ  0π6}16 46 Ρ Υ΄. Ν. 
ΟἾθβύ ἄδηϑ 165 ηοέθβ ογίψμθα αὐ}} πάτα ργθπᾶγθ ργθϑαὰθ ἴοα- 
[65 Θ61105 46. πὸ8 Θοῃ͵θούατοϑβ αἱ Π6 8οηΐ ρᾷ8 ρυϊθιηθηΐ ο,ϑΙη- 
μηδέ οα!θ5; οἱ 1ὰ, ποθ. ΔΥΟΠΒ. ἱππρυϊ 6 6 οδιίδούδγοβ οϑρϑοόβ 66]- 
1605 ααἱ ποθ ρδιαἰβϑαϊθηΐ 16 τηοΐηϑ8 ἱποθυϊαϊηθθ. ῬΟῸΓ 66. ααϊ 
οδὲ ἀ6 1Ἰπαϊοαύίοη 685 ᾿π βίο η5 οὰ ΟΘᾺ ΙΔΘΌΠ6Β, οἵ, δὰ 60Πῃ- 
ἰταῖτο, ἀ6 1Ἰ βου θη (65 Βαρρ]όϊιηθηίβ ααἱ ραγαϊδβαῖϊθηΐ ὀγιἀθηΐβ, 
Οἢ. ἃ φτοοόδό ἀγϑὸ ὑπὸ Ρ]08 σταπᾶθ Πρ ουτό ἀἾΔ]Π1ὰγθ5. ἢ οβὲ, ἢ 
οἴϊοι, ἴογὶ ἴδοι! δὰ Ἰϑοίθαν 46 ΒῸΡΡΥΠΙΘΙ ρὰγ 1 ΡΘηδόθ, Οἱ 168 
ΟΥΟΟΙοὐβ ἀστοὶ. οἷ 165 ροϊῃΐθ ἰπίθγοδ όβ δὰ τα ἶθα ἀὰ ἐοχίθ, ἀδὴ5 
105 ἀθὰχ Ῥυθιμίθιβ οα5; Οἵ, ἀδηβ 16 ἀθυμίὶθυ οἂβ, ἰοαΐθ ἰὼ ΡΥ 6 
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Θηγθιορρέθ 46 ογοοπϑίβ ΟὈΠαπ6 5: οὐ 46 ἔαϊγθ δἰῃπϑὶ γόδρραγαῖετθ 
6 τϑρτοάποίίοη Παὸ]θ 16 ἰοχίθ ὑπ α ! ΠΟ ΠΠ6]. 

1.8, ἐγασιμοίίοη [γαηραῖδο τὸ Υἶβθ, θη. ἀπθαπθ τηθϑπτθ, ἃ 16]ό- 
απο. ἘΠῚ6 ἃ βπρ]θιηθηΐ ροὺν θαΐ ἀθ᾽ τηοπίγου ρογρόξιθ!]θιηθπί 
ΘΟΙΠΠηΘἢξ ΠΟῚΒ ΟΙΌΥΟΙΒ 4} δαί Θπίθπαγο 16 ἰοχίθ ἀδῃβ 168 6ῃ- 
ἀτοῖίβ οὰ 1| ποιβ᾽ ραγαῖξ ἀνοὶν 6 ἰγαηβηβ οχδοίθιηθηξ, οἱ απ6] 
5615 ἢ] ἀσναῖξ οα ρουγαῖξ ΟΥ̓ΤΙΣ ΟΥΡῚ ΠΘ]]Θπηθπί Ἰὰ οὰ 16 τα [10 ἢ 
ΒΘΙΏΌΙ6 αἰζότόδ. Ὑουϊαηί ὀυ θυ ααθ οουίδίμθ5 ῬΘΙΒΟΏΠΘΒ, Θ 86 

βοιυδῃΐ ἀθ 1ἴὰ ἰγδάποιίίοη 56816 --- ὁΒ ααἱ οδύ ἰου])οα8 ἀδῃΡΘΥΘΙΧ 
--, π6 ΡΥΘηπθηΐ αΠΘΙ απ ἴο 5. ΠῸΒ ΟΠ] θοίαΓ65 ΡΟῸΥ 18 ᾿Θ ἐγ τηδη 6 
46 1᾿δαΐθαγ, οἢ ἃ ἰᾷομό αἰ ἸΠΙΡΥΪΠΠΘΙ θη ἐξαϊέψηο ἴοι ὁ6 ααἱ, ἀΔΠ8 
[6 ἐγδάποίϊομ, τοηΐθσιηθ ἀπ6] 416. οἴοβθ ἀθ οοπ͵θοίαταιὶ, 8010 468 
16 5618 665 πιοΐβ ΟΊΘΟΒ ΓΟῸΥ 556. τηδίϊγθ ἃ αἰβοιββίοη, βοῖ. 416 
10. ἔταποαῖβ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΘ, πο δὰ ἰθχίθ ὑγδ Π0ΠΠ6], τηδῖ8. ἃ ὑπ6 

τοϑυπΠ0η. 

Θυδηΐ δὰχ ποίοβ οωρίοωξέυο8, 61165 ομὐ ρυὶβ Τογοόιηθηΐ Ὀθδα- 
ΘΟαΡ ἀθ6 ἀὀγνθίορρθιηθπί. ῬὮΙ]ΟΩ ΘΙ Ρ]ΟἾ6 Ρ᾽ αΒ᾽ΘΌΥΒ τηοΐβ αἰ ΠΘ 
Βοπῦ Ρᾶ85 ᾿υβα οἱ Θχρ!]απόβ οοτητηθ 1 ἴδαί ἀδηβ 168 ἰΘχία 168, 
οὐ ῬΙΠΒΊθαυΒ Δαΐ65 ἀδη8 ἋἀΘ5. 568 αἱ πὸ β80ηΐ ΘΟμβίρηόβ πὶ δὰ 
ΤΠοβανγδ, τὶ 816 15. ΝΟῸΒ ΔΥΟΠΒ ἀπὸ {6 ΟὈ]ρέβ αἰ ΔΥΆΠΟΘΥ 
Ρᾶ8 ἃ ρᾶ8, 6 τόαϊσϑαηί. πΟι5-Πηδη6 5. πο ἰθχίαπθ δὰ 88 46 
ομδαὰθθ ρᾶρθ. (ὑδ8. ποίϊοοβ ἰθχ οορταρῃϊαπθβ δἰάθσοηΐ ἃ ἰπίθυ- 
Ῥγόΐου βαϊποιηθηΐ 465 οθηΐαῖπθθ 46 ραβϑᾶρθθ ΟΥἀἰπαϊγθιηθηΐ τη] 
ΘΟΙΏΡΥΒ ΘΠ62 165 ὁοΥ γί ηΒ ΟΊΘΟΒ ἀδη8 ΘᾺ τοὶ 5. 46 βἰὸσθ. δὶ- 
ΘΉΔΙΟΠΒ 5ΘαΪ]θιηθηΐ, ΡΟῸΤ ἀΟΉΠΘΥ ἰοὶ τηῦπηθ ἀπὸ 466 465 τόβα (δ β 
ΔΌΧΟΠΘΙΒ ΟἹ ΔΙΤΙ͂γΘ, 16 ἀοα]6 56 Π5 46 Τηοΐβ ΘΟΙΠΠΊΘ: Βέλη (δ τ, 8), 

απ νου αἶτθ, ἐαπίοί ργο)οοίλί65, ἰαπτοὲ ηραοϊηοβ ἀ(6 ἐγ, Πετρο- 
βόλοι, Καταπάλται, οἰο. (8.1, 2) ααΐ 856 Ῥγθηπθηΐ ὀραϊθιηθηΐ Ὀΐθη 
ΡΟῸΣ [65 τηϑοἢίπθβ αἰΐθ5 δαϊδέοβ, σαἰαριίέ68, οἴο., οὐ ῬΟῸΣ 165 »γ7γ0- 
26οὐδίο8. α ὁ65 τυϑοῃΐπθβ οπγοϊθηί. Π᾿ Δα 68 ποίθϑ, ΘΟΙΏ 6 66]168 
50 ΤΠ ΘΙΡΙοἱ 46 Γύϊνψος ΡοὰΣ ἀὀβίρημου 16 οἤαμα δυβδὶ θη (6 
Ι6 ρίαϊγθ, Βὰ0. ἀπ πηϊζό ἐγὸβ ραγιϊοα]ὸγο ἀΘ βαυγίδοθ απθ 168 8ῃ- 
Οἶθη8. Δρροίαϊθπί Κλίνη, οἵο., δοῃέϊθηπθηΐ οχροβό 46 ροίϊίοβ ἀὁ- 
ΘΟαγ ΘΒ 616 ΠΟΙΒ ΟἸΌΥΟΠΒ Δ ΥΟΙν [αἰ 65 τϑ αὐ γθιηθηὶ ἃ 18 [6 0}- 
ηΐαπθ 46 ἴὰ ὁοηβέγ ποίου Θὲ ατὸθθ οὰ ἃ ΟἾΥΘΙΒ πιβαρθ8 δΔη 1668. 

ΕΧΡΥΪΠΊΟΠΒ, Θἢ (ΘΓ δ ηΐ 665. ᾿Ιρηθ5, [6 γι αὰ6 ἰὰ ργόβθμῃίθ 
Ραθ!Ιοαίίοη τόπββιββθ ἃ αὐτου 1᾿ αἰξθηίοη, πη βϑαϊθιιθηῦ (68 
ΒΙΟΙΏΤΏΘ5 βρόοϊδιιχ, πιαῖὶδ βατίοπὶ 465 ΡΒ]Π]ΟΙΟΡΊΙ65, 580 ἀπ Δαΐθαῦ 
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Ροαΐ-δίτθ θ]ὰ5. ἱπιρογίδην αα ὉΠ Π6 ῬΘΏΒ6 ΘΟΙηΙππόπηοης (75). Τ6 
(οχίθ 46 ῬΒΙ]Οη οϑί, ἢ δὲ ντδὶ, δυϊουγα αὶ θὰ Ὀΐθη τηδυναίβ 
ὀίαί. Οο!αὶ ἃ πόθ 16 Ταριϊοίθη π’ ὀξαϊξ σαόγο ρ᾽αβ οομιργόμθη- 
51010 ἀδη5 1 αἰ οη ργύρμοθρβ αα᾽θῃ ἀγαὶΐ 8418 ἀοππόθ Οδβαιθοῃ. 
Οδροπάδηΐ, οτᾶορο ἃ 16 ροιβόνότδηΐθ βαρϑοῖό 46. ρ] δῖ θασθ (68 
ΡΙὰ8. ὀπιϊπθηΐβ ραυτηὶ 168 οὐ αα685. ἀθ ποίγθ βἰδοῖθ, πόθ 86. 1 
τηϑίηϊθηδηΐῦ ῬΥΘϑα τ᾽ δὶ ΘΟΌΥΔΙ θη 616 505 ΟΟΠ ΘΙ ΡοΥαἰη Χό- 

ΠΟΡΠΟη. Ῥυΐβθθ αἰπϑὶ ποίτθ ῬΏΠΟΩ δίγθ ὁπ οἶδὶ Θοιηπηθ ἐπὸτηθ ἔδ- 
ΥΟΙΪ ῬδΓ ΟΘῸχ αἱ οπὐ 16 ἀοη 685 ΘΟΠ]ΘΟί 68 ΠΘΌΓΘΆΒΘΒ ! 

18. Οἢ. αγαῦχ, ἄδηβ 88 Νοίθ διη" 168 Κογεἰβοαϊοηβ 6 Οανγίέϊασε ἃ Τ᾿ ὄροηιιο 
δ ἴα ἐγοϊδίδηιο σμΟΥΎ ριιιίηιια (ἄδτιβ 166 ΜΈέϊαη 68 γριυιδιιόβ ραν 1' Ἡϊοοῖο 68 
Ἡαὐιίο5 Ἐξιιᾶο5. ῥοιι ἴ6 αϊαίδηιο αγρυϊυογβαΐγο ἄο δα. Γοπααίίον. Ῥατίβ, Υἴθνσορ, 
1878), ἃ οβϑϑαυέ 4 τποηὐτον, ρ. 197 8α4ᾳ., αὰ6 16 αμιοῖ ἀ6 ἐογεἠδαξίοη, 
ἄθ ῬΒΙοη πη’ ὀὐαϊῦ ρ88 ὰἢ ᾿ἶνγθ ἄθ ρῦσθ ὑμδουῖθ, τηδὶ8 416, ὉΔῚ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, 
16 ὑγ1016 βυϑύδσηθ ἀθ ἀόδΐθηβθ αὐ η Υ νοὶὺ αδοῦιῦ, ---, Τὴ], δυϑηΐ- ΤΠ, 
[οβϑέβ, --- ἀναῖῦὺ ὀϊό γέθι]θιιθηὺ ϑχέσαὐό δ 165 8: ΟΙθη8 501 16 ὑθυσδίῃ. 



ἐς. 

ῬῈ ΒΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΙΟΝ 



(ΕΚ ΤΩΝ 

ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

ΤΕΙΧΟΤΤΟΙΙΚΩΝ.) 

(Ραρ 79 465 γοί. ΜΜαίϊοηι.) Φίλων ᾿“Ιρίστωνι χαίρειν. 

(831) Πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς οἰχοδομοῦντας πύργους, ὀρύξαντας 
γ , , 3 - -- 

μέχρι πέτρας ἢ ὕδατος ἢ τινος ἐδάφους ἀσφαλοῦς, τοῦτον ἀποστε- 
ρεώσαντας τὸν τόπον ὡς μάλιστα, τιϑέναι τοὺς ϑεμελίους ἐν γύψῳ, 

ΝΟΤΕῈΒ ΟΕΙΤΙΟΒΘ. --- Ἐπ υϊΐγθ, ΦΙΑΩΝΟΣ ΑΟΤῸΣ Ε΄ Τῆ.: Ῥὰ5 ἄθ 
εἰϊγθ ἄδη5 Ε. Υ. . 41 ἀρίστων Τ. 

8 1. ἐδάφους ἀσφαλῶς τοῦτον ΕἸ. Υ͂. Ῥ. 44] ἢ τινὸς ἐδάφους (αν 8οἴμνηι ψμοῦ- 
ρίαηι, ἰταᾷ. 1α..), ἀσφαλῶς τοῦτον ἀποστερεώσαντας τὸν τόπον, ὡς μάλιστα 
τιϑέναι χτλ. Τῆι. Οἷ., ἃ Τάρρυϊ ἄθ 1ἴὰ οοπῃ͵θοίατο ἀσφαλοῦς, Ὑιϊανο (οἰ ό 
δὰχ Νοίοθβ δχρ!οαῦνθ), « Εἰ μηἀαηιοηέα ἐοαίαηέιν ἃ 5βο!ἄστα οὐ ἴπ βο1140»: 

Ζυ165 ΤΑ γιοαῖτι, Οἰθβέθδ, οἤ δ Ρ. ΤΙΧΧΥΙ (41185 1ΧΧΥ), 00]. 976 Ὁ Τᾶτηῖ, Παρα- 

χεῖσϑαι ἢ εὶς ποταμὸν ἢ εἰς ἄλλον ἀσφαλῆ τόπον: 1,οἰΐγ6 ἄἀο Ῥ]υῶρρ6 (ἄδτι8 
16. σοΙ]]οοὐϊοη ἀδιποβυμόπία 6), ὃ 18, ρ. 162, 14, Τὸν τόπον τοῖς πλέουσιν 
ἀσφαλῆ παρέχοντος: οὐ οἰ-ἄοββουθ, ἃ σιπι, 18, Τειχοποιέα ἀσφάλειαν ἱκανὴν 
ἔχουσα. 4] [1] ὑποῤῥύττηται ΤΊ». 

ΝΟΤΕΒ ΕΧΡΙΙΟΑΤΙΨ ΕΒ. --- 81. Τοὺς οἰκοδομοῦντας κτλ. ΟΥ̓. Ὑτέταγο, 
Ι,ν, 1, « Τυνγίμηι ταυτοσασηααθ ᾿ωνἀαηιοηΐα 8ὲ6 βιυὲ Γαοσϊοπᾶα εἰἐὲ Γοαἀλαρέμ", 
81 αἀυθαὺ ἱπυθηΪἹ, αὖ 8οϊτάνηι δὲ ἵην 8οϊἑᾶο, αὐδηθατη οχ διαρ!  αϊπθ ΟΡΘΓῚ8 
ῬΙΓῸ τδύϊομθ ν᾽ ἀθαϊαν, οὐ βϑι 16 ΔΙΊ ΡΠ] 6 ααϑτη ραγιθίατη αὐΐ ΒΌ ΡΥ θυ Άτη 
βαπὺ ξαΐαγ!, οὐ οα τηιριοαρέμ χιαηι 8οϊιἰβδίηια βἰγιοίγα.» 

Μέχρι πέτρας --- ἵνα μὴ -- ὑπορύττηται τὰ τείχη] ῬΒΠΡΡΟ (16 ρὸγθ ἄθ 
Ῥαογβόθ) δϑδίόρϑαμηῦ ῬΥΙΠα85058. ἀ8η8 Ϊ8 Ῥόγόθ τὑποάϊθημθ, ἤρξατο πολιορχεῖν 
διὰ τῶν μετάλλων. Οὔσης δ᾽ ἀπράχτου τῆς ἐπιβολῆς αὐτῷ διὰ τὸ πετρώδη 
τὸν τόπον ὑπάρχειν χτλ. (ΡοΙγθθ, ΧΥ͂Ι, χι, 2-8. Οἵ, Ροϊγϑῃ, 1Υ͂, χντπ 
(χνυπὴ), 1.) 

᾿ἀποστερεώσαντας] Οἷ. ὃ τιι, 7, Ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ φυλαχτήριον τοῦτο. 
Τιϑέγαι τοὺς ϑεμελίους ἐν γύψῳ] «1,65 Θτθοβ,» αἷὰ Ηθυζθυ (16 ηιομὲ 

Οἴψηιρο οὐ Τ᾿ Αοαγπαηῖο, ραρο 829) δὴ. ἀδογίνηῦ ἅΠ6 στδηᾶθ οἰΐθυμθ ἀ6 Θοη8- 
ὑραούϊομ ΒΟ] δπίᾳαθ αα᾽Ὅ} ὀδαϊθ ἄδη5 16. ἔουύθγθββ ἀθ Ῥοιθουϊηϊαῦζα, « ἄδη8 



ΡΗΙΠΟΝ ΡῈ ΒΥΖΑΝΟΕ. 

ΤΈΑΙΤΗΣ ΠῈ ΕΟΕΒΤΙΕΊΟΘΑΤΙΟΝ. 

(ΕΡΙΤΟΜΕ) 

ῬΏΠΟΠΝ ἃ Ατγιβίοῃ, βαϊαΐ. 

8 1. Τ᾽οηααΐϊορ!δ, οηιρίασοηιοηί, ΚΟγΉ.6 (165. ἐοιγ8. 

ῬοὰΣ ὈδΟγ ἀ68 Τοθτβ, ἢ] ἕααξ ΘΟΠΠΠΘ ΠΟΘΙ ΡΔΓ ΟΥΘΌΒΘΙ Βα 81 
τΌ0, οὰ Ὀίθη υϑαυ᾽ ἃ ̓Θαπ, οα ὈΙΘπ }π5αα᾽ ἃ ἀπ Βοα5-801 ργέδορέαηέ 
μ 0,6 οογίαϊηα βγοέό, ῬαΪ8. ΘΟΠΒΟΠἀΘΥ 16 ᾿ἰθὰ 16 τηϊθαχ ΡΟΒ51016, οἱ 
Υ ὀϊδΌ!1 165 [Ομ ἀδίϊοηΒ ἀνθὸ ἀὰ σΎΡΒΘ: δῇήη αἰ ὀυοι απ ῸΠ Π6 

» Ἰθγ5 οοπβύγποῦοιβ ΟΓΙΠΔΙΤ 65, π6 ἴαϊβαϊθηὺ τἰϑᾶρθ α᾽ποαπ6 118,50} ; τηδῖ8, 
» ῬΟῸΓ πη6 ΟἸΐΘΥΠΘ, 1] δία! 46 ἰοαΐθ πόοοβϑιἐθ αὰθ 165 οἱ ηὲβ ἔπαββθηὲ θουομόβ 
» ΔΥ͂ΘΟ ὅπ δηααϊῦ: ἀ8η8 66116-Οἱ, ΟΥ ὑγοιῦθ, οηέγο ἐοιιέθ8 165 ῬΊΕΥΥ 68, 168 γΥοδέ68 
» πη οἰηιοηέ ἐγὸδ- αὐ. » ΤΊ οβδὺ ἀθ ἔαϊῦὺ ὀρ]θταθηῃῦ α4π6, ἀδηβ 168 ἔον ἰβοαὐίοη8, 
165 ΟὙΘ08 δἴηβὶ αὰ6 165 Ογιθηΐααχ, θιπρ]ογόγθηῦ ἀπθ]αποΐοίβ ἀπ Οἰπηθηΐ 
ΘΟΩΠα 8088 16 ΠΟΙ (6 ἡλώς ὟΣ.» 6ῃ οἴ, 8 τπ, 1, Τιϑέντας τοὺς λίϑους 
ὀρϑίους ἐν γύψῳ: δ τν,1 ὗ Τοὺς πύργους οἰκοδομήσομεν, ἐχ λίϑων οἵων 
εἰρήχαμεν τιϑέντες ὀρϑίους αὐτοὺς ἐν γύψῳ: 81,6, Ἔν μολύβδῳ χαὶ σιϑήρῳ 
ἢ γύψῳ (οὗ, 1.65 Νοῦύθϑβ οὐ ασθ5. οὖ 165 Νοίβϑ ΘΧΡΙἰοδίλνοϑ ΒΓ 66 Ῥ8888ρ6) 
ἐν ἐσχάτων λίϑων πρὸς ἀλλήλους δεϑέντων: Ατντίθη, Π, χχι, 4, Τείχη (1 
5 Δρτὺ 465 τοιηρατίβ (6 Τγτ) --- λίϑοις μεγάλοις ἐν γύψῳ χειμένοις ξυμπεπη- 
γότα: Ῥίοδοτο, Π, ΟΣ, ὅ (ἀδηβ ἴὰ ἀθδβοτιρύίοηυ 65 Φαγαΐηβ βυβρθηᾶυϑ 46 Βᾶ- 
Ὀγ]ΟΠ6), Πλίνϑον ὀπτὴν διπλῆν ἐν γύψῳ δεδεμένην. Τιο, ταΐβοῃ ἅ6 σοὺ 61η- 
Ῥὶοὶ ἀθ ἴὰ γύψος ἄδηβ 165 ἕουϊποαίίομβ θεαὶ παρ] οἰ δοταθηῦ οοπΐθμαθ ἀδη8 ὑπ 
Ῥαββαρθ οδριΐα] 4θ Τπέορῃγαβίθ, ΕὙαρτη. Π (Περὶ λέϑων), τχ, θὅ-66 (ὰ ΡῬτο- 
Ῥοβ ἀθ ἰὰ γύψος ἀρ Τγιωρμόο, ἂρ Ῥογγμόθιθ οὐ ἀ᾽ δαΐγεβ Πραχ), Χρῶνται 
γὰρ πρός τε τὰ οἰχοδομήματα τὸν λίϑον περιχέοντες χᾶν τι ἄλλο βούλωνται 
τοιοῦτον χολλῆσαι: οἱ Ῥίαβ θ88, Θαυμαστὴ δὲ χαὶ ἡ ἰσχύς" ὅτε γὰρ οἱ λέϑοι 
ῥήγνυνται ἢ διαφέρονται ἡ γύψος οὐκ ἀνίησι, πολλάκις δὲ χαὶ τὰ μὲν πέπ- 
τωχὲ χαὶ ὑφήρηται, τὰ δ᾽ ἄνω χρεμάμενα μένει συνέχομενα τῇ χολλήσει. ΟΠ 
δατηθῦ σϑηόγα]θιηθηῦ 46, Ρᾶν γύψος, 168 8ΔΠΟΙΘη5. Θηὐθηαϊθηῦ οι] ΟΥ̓ 16 
»ιᾶϊγε. Μαὶβ 1] θη ]6 τ ββου ον 46 66 τηϑηηθ ραββᾶρθ 46 ὙῬΒόορΡΒγαβίθ αὰθ 
ἰ6 τηοῦ γύψος 5βογγαὶϊν ὀραϊοιηθηὺ ἃ ἀδβίρτον 14. οἰαμα υἷῦο ααἱ, ἃ 16 αἰδό- 
γΤθῆθθ ἀὰ ΡΙδέτο, ἀόραρθ, Ἰουβαι 9 ἰὰ ΤΆΟΆ116, ἀπ δταμαθ αὐδηξ 6 ἀ6 
Ομαίθαν, Θὅ, Ἡ δὲ γλισχρότης, χαὶ ϑερμότης, ὅταν βρεχϑῇ, ϑαυμαστή: 66, 
Κόψαντες δὲ καὶ ὕδωρ ἐπιχέοντες ἔπαθον ξύλοις, τῇ χειρὶ γὰρ οὐ ϑύναγ: 
ται διὰ τὴν ϑερμότητα : οἵ. Ἐτάρτη. ΠΠ (Περὶ πυρός), χ, θ6, Φασὲ γὰρ (τὴν 
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ἕνα μὴ ἔνδον τῶν ϑεμελίων οἱ τοῖχοι δηγνύωνται μηδ᾽ ὑπορύττηται 
τὰ τείχη. (2) Δεύτερον δὲ τοὺς πύργους οἰκοδομεῖν κατὰ τοὺς ἀρ- 
μόττοντας τόπους, τοὺς μὲν ἀντὶ τῶν στρογγύλων ἔξωϑεν περι- 
φερεῖς, ἔνδον δ᾽ ἔχοντας ἐπιφάνειαν οἵα γένοιτ᾽ ἂν κυλίνδρου τμη- 
ϑέντος κατὰ τὴν βάσιν δίχα" τοὺς δὲ ξξαγώνους καὶ πενταγώνους 
καὶ τετραγώνους χατασχευάζοντας, ἐκτιϑέντας κατὰ. μίαν γωνίαν, 

2. Δεύτερον δέ ἰοὶ οὐ, δὰ ἀδιοαυῦ, Βοηι Θονυ αἰ πρῶτον μέν, τιΘὸ ἀοϊνοπῦ ροϊπὺ 

Ῥγον θην ἀ6 16 γτόἀδούϊοη οΟΥΡΊΠ416 46 ῬΏΙ]οη, ααἱ, ΡΥΟ Δ Ὀ]θταθηῦ, ἀναῖὺ ἀ5856Ζ 

Ὧθ Ῥοῃ 8618 ῬΟῸΣ π Ρὲ85 αἰ: « Ἐαἰίοβ α'Δθοτὰ 165 ἔοπαδύϊοηβ, ρα 58. νοὰβ 

οΒμοϊβῖγοχ 1᾿ϑιιριδοθιηθηῦ ἄρ νοΐ οοπβυγαοίϊοθ». ὅ1 Ἵ ἐχτιϑέντα Εἰ. Υ. Ῥ. 
οὐ Τῇ. 

γύψον. τὴν φοινικικὴν) χεκαυμένην κἀναφυρωμέγην καίειν. 1 π᾽οδὺ Ροϊηΐ 
ἄδηβ 168 μαρία θ8 τηοᾶάθιηθθ 46 οἰτηθηΐου ἃ ἴὰ ομδὰχ β88η8 88016. Μαϊβ 
ΘΟΙΏΤηΘ. 1] π᾿ δδὺ πα] ϑηθηῦ απθϑύϊομ ἀθ 880186 ἀδηβ 168 ραββαᾶρθθ οἰδόβ 46 
Τμδοργαβίθ, ΡΒΊΙοη, Ὠίοάουα οὐ Αὐγίθη, 11 οϑῦ ρυόβατααθ απ 1685 Δ ΠΟΙΘἢ5 
5᾽6η ραβϑαίθηῦ. [18 ορόταϊθπῦ ἄδηβ 465 οοπαϊίοπβ, ααἱ π βοηΐ Ὁ]ὰ8 [168 
Ὠδέγοβ: 118. ρουναϊθηὺ ἴδῖτθ αϑᾶρα 4 Ὧπ ρῬγοοδαό αἰ όγοην ἀὰ ποίτϑ. 1) 8 η8᾽ 168 
οοπδύγαούϊομβ ἀἌρΡΡΑγ611 Ποι]δπίαθ, 188 Ὁ] 486 Ῥίθυυ βού ἰδ1116β 501 
ἰουΐθβ ἸθὙ5 ἴϑοθβϑ, δὺ 668 ἔδοθβ ὈΐΪθη δρ]ϑηΐθθ οὐ ἀγθϑβόθβ, 46. ἔδφοῃ ἃ οὈὐθηῖν 
ϑηΐγθ 165. Ὀ]Οο8 4θ Ὀοθμθ8 βυσίδοοβ 4θ οοπίδου. 851] 5 ἀρίββαιν αἴὍΠΘ. Θ0η8- 
ὑγαοίϊοι οΥαϊπμαῖτθ, οἱ μ6 οἰτηθηΐαιϊῦ 810 γ5 165 Ὀ]ΟῸ5 ῬΔ1 δασαηθ ᾿Ἰδίβοη; τηδῖ8, 
Ῥουν ΟὈὐθηΐγ 468 ραγϑηὐ65 θχοθρύϊομ "61165 ἀ6 τόϑιβύδμοθ οὐ ὅθ βο]1α106, Θοτάτηθ, 
ῬΆΙ ΘΧΘΙΆΡ]6, ἄδπβ 16 οα8 ραρὑϊου ον ἀπ τὴν ἀθ ἔουυϊβοαύϊοη, οὐ ἀναῖΐ 
δά διηθπό ἃ ὑϑ]] 165 Ὁ]ΟῸΒ ΡῈ Ὧπ6 ΘΟΌΟΠ6, 58π8 ἀοαίθ ἴονὺ τηΐπθθ, αθ 
οἸναινια; Ῥγδραγόθ β8η8 58016 οὖ οοτησὴθ 1Ἰπαάΐϊαπθ ΤΠδορΡμναβίθ. [ἃ οἤδὺχ 
ἄἀοϊθ 565 Ῥγοργιὐόβ ἀρρ]αὐϊπαηίθβ ἃ 88 ὑγϑηβίουιηδύϊοθ. θὲ οαΥοπαΐθ αθ 
ὁμαῦχ. ΟΥ, ἴθ τηόϊαπρθ ἄμ 58016 ἃ 16. ομδιχ ἃ ροὺγ Ὀαὺ: 15 ἀθ ἴδοι ον 
16 ογημαύίϊου ἅἄὰ οανθομαΐθ ἄδηβ ἰοαΐθ 16. τηᾶ8886. δ" βαϊ6. ἀπ δοίϊοῃ 
ΘΏΘΟΥΙΘ Τὴ8] ἀδῆπίθ; 29. α᾽θϑιηρδομον 16 τούγαϊυ; 85. α᾽ ὁσοπουηῖβου 1ἴὰ ομδαχ. 
Α π᾿ ΙΏΡΙΟΥΘ" ἰὼ ΟμδῸχ 46 Βοὰ8 1Ππ6 ὑγὸβ ρούϊθ δραΐββθαν, 1᾿δα]οποίϊοπ ἀὰ 
5816 ρδγαῖὺ β8π8 αὐϊΠ06. Ο᾽ δὲ, ἄυ τϑϑίθ, οδ ἀοπὺ 1] ἀοὶϊδ δίσ ἴδοι θ ἄθ 858 
ΤΘΠαΤ6 δοιηρύθ δ ἀπ6 Θχρόσίθποθ αἀϊγθοῖθ. ᾿ 

2, Κατὰ τοὺς ἁρμόττοντας τόπους] Οἵ, ὃ τι, ὅ, Ἔν τοῖς ἁρμόζουσι τόποις: 
ῬΟΙΥΌο, Υ͂, τν, 6, “ιαϑεὶς τὰ βέλη καὶ τοὺς πετροβόλους χατὰ τοὺς ἁρμόζοντας 
τοπῶοῦυς. 

Κυλίνδρου τμηϑέντος - δίχα] Οἷ, 8 τχ, 8, Τῶν ἡμικυλίνδρων πύργων. 
᾿Ἑξαγώγους} 1,68 ἐουγδβ ὨΘΧΑΡΌΠΔ]65 Βα ἰββαϊθηῦ ἀὰ οὔίό ἄθ 1ὰ ρ]δοθ ὑῃ8 

τηοαϊοαύίομ ἀπδίορσαθ ἃ 66110 αὰαθ ΡΏΠΟΩ νἱθηὺ 6 ἀδουῖτθ ῬΟῸΡ 165 08 
Τοπᾶθβ. Αποηγτὴθ 46 Βυζᾶποθ, χπτ, 2, Ζ΄εἶ γὰρ τοὺς πύργους ποιεῖν κατὰ 
μὲν τὴν ἔξω αὐτῶν ἐπιφάνειαν καὶ ἀπέναντι τῶν πολιορχούντων ἑξαγώνους 
τε χαὶ ἰσοπλεύρους, τῶν μὲν δύο εὐθειῶν ἀναιρουμένων, ὑφ᾽ ὧν ἡ ἐντὸς 
γωνία γίνεται, μιᾶς δ᾽ ἀντ᾽ αὑτῶν ἐπιζευγνυούσης τὰς παραλλήλους εὐϑείας. 
(Υογν. ἃ 1ὰ Ῥαρ. 180, 1ὰ ἔν. 1, οὰ οοὐξθ οοπϑύγαούϊοη θ᾽ ἴὰ ὑοῦ ἨΘΧΔΡΌΠΒΙΘ 
οϑὺ τόδ] βάρ.) 
Ἐχτιϑέντας χτλ.] ΟἿ. ΤἩίοπ Οδβδίαβ (Ερι οτμθ), ΠΧ ΧΤΙΥ͂, χ, 4 ([ουυβοαιο 8 

ἀ6 ΒγΖαηοο), Πύργοι τε πολλοὶ καὶ μεγάλοι ἔξω τε ἐκκεέίμενοι καὶ ϑυρίδας 
πέριξ ἐπ᾽ ἀλλήλους ἔχοντες ἦσαν, ὥστε τοὺς προσβάλλοντας τῷ κχύχλῳ ἐντὸς 
αὐτῶν ἀπολαμβάνεσθαι" δὲ ὀλίγου τε γὰρ χαὶ οὐ χατ᾽ εὐθὺ, ἀλλ οἱ μὲν τῇ 
οἱ δὲ τῇ σκολιώτερον ῳχοδομημένοι, πᾶν τὸ προσπῖπτόν σφισιν ἐνεχυχλοῦντο: 
Υἱΐτανο, 1, ν, 2, «Τύϑηη ἐστ ϑαπὺ ργοϊοϊοηάας ἔμ δαϊογίογοηι Ῥαγέθηι, αἷὶϊ 
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ἴαββθ ΟΥΟΌΪΟΙ 168 ΠῊΠΤΒ 6 165 δἰξααπαηί ἀδηβ 165 οπἀδίίοπβ, οἱ 
απ ΠΘ Ῥᾶβ8886. 6 φΆ]ΘΙ6 46 τηΐηθ ρῬδγ- ἀθββοιβ 165 ΤΟΙ ρα ίβ. 

2. ἢ ἰαπί, θῃ βθοομαᾶ ἴθι, ΘΟμΒίΓ ΕἾΤ 165 ΤΟΌΥΆ ἀΔΠ5 165 Θπαἀ τοὶ 5 
ΘΟΠΥΘΠΔΌΪΕΒ. [68 ἸΠ68 ΒοΙΟμ δ, ΠῸῚ Ροϊπξ οομηρ! ἰθιιθηΐ τοπᾶθ8, 
τη ῖ8. ΔΥΤΌΠ 68. Βοα]οηθηΐ ἃ 1᾿ Θχίότίθαν, οὐ ργόβθηξοσοη ἃ 1᾽1η- 
ἰόγιθαῦ ἀπὸ ἴδοθ θΪαπμθ, ΘΟ ἀπ ΟΥ̓ πάτο οοαρό δῃ ἄθαχ ῬΔΓ 

» 

πΠ᾿ Ῥἰδη ΡΟΙΡΘ ΒΘ] ῖτ6 ἃ 88. θ486. Π᾽ Διίγ65 Βουοηῦ ΠΘΧΑΡΌΠΔΙΘΒ, 

οατῃ δα τηυγατη Ποβἐϊβ ἱτηρθέα νϑἱῦ δΔαργορίπαθπδγθ, ἃ ἐπστῖθαβ ἀθχέγα 80 
βΒ᾽ηἰβέγα ἰαὐθυ θ 5. ΔρΡΟΥυ8. [6118 γα]πουθίαγ. » 

᾿Ἐχτιϑέντας κατὰ μίαν γωνίαν] ΟΥ, 16 μι Ὧ6 1ὰ Ῥῇγαβε (αὖ δὲ περὶ τὴν 
ἐχχειμένην γωγίαν), ἄνθο ἴὰ ποίθ: ὃ τν, 2, Ἵνα τὰ προσαγόμενα μηχανήματα 
-- ἐάν τε ἐπί τινα τῶν ἐχχειμένων πύργων ἐπιστρέφη: ὃ ντπ, 15, Ἔν δὲ 
ταῖς ἀρχαίαις τειχοποιίαις δεῖ τοὺς πύργους προεχτιϑέναι κατὰ μίαν γωγίαν: 
8 τ, 4, Τετραγώνους δεῖ ποιεῖν χαὶ προεχτιϑέγαι μιχρὸν κατ᾽ ὀξεῖαν γωνίαν: 
8 τν, ὁ, .«2Ζέϑοι ὡς σχληρότατοι ἐχτίϑενται προέχοντες ὅσον σπιϑαμήν: Υγεοὶ. 
Μαίδι., ». 91,1.11, Ὠάνωϑεν δ᾽ ἐκ τῶν ἐχχειμένων ξύλων αἱ ὁρμιστηρίαι δέ- 
δενται τῶν σανίδων καὶ τῶν μαλαγμάτων. 
Ἐκ τῶν πλαγίων] ΟΥ, 8 νι, 1, Πυλίδες πολλαὶ χαταλείπονται ἐχ τῶν πλα- 

γίων: 8,0, ᾿εταπύργια ἐπιχαμπίας ἔχοντα ἔχ τῶν πλαγίων τοίχων: ὃ τν, 1, 
Καταλιπόντες ϑυρίδας ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων : ἢ, Φερομένων τῶν λιϑοβόλων 
ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων : ὃ ντπ, 10, [.... Στοὰς ἐκ τοῦ πλαγίου τυπτομέγνας 
τοῖς λιϑοβόλοις].. 

Μηχανήματα) 1,6 τηοοῦ μηχάνημα ὍΘ Ῥγοπᾶ ρΡὲὰ8 οὐγαϊπαίθυηθηῦ 16. 8608 
νᾶραθ 46 ηιαοϊῆηε (6 βἴδο. ΟἾ6Ζ Ἰ)ότηοβίμβὸμθ (Π15 Ῥηνρρίφιο, 8. 17, ν». 118, 
οὐ 8 ὅ0, Ρ. 124), οῃ8Ζ Εηόβ 16 Τιδοίϊοῖθῃ,, ὃ χχχιῖ, 8 οὐ ὃ χχχτῖ (ἰπέγαβίοη 
Βιρροβόθ, τηδῖβ, θη ἰοαὺ οα8, ροβίδγϊθασθ ἀθ ρϑὰ ἀ᾽ δηπόθβ ἃ [ὰ τόδδοίίοι 
ΟΥΡῚΠ416), ραγίοα οἤθ ῬΒΙ]Οη (Ρ. 6χ. ὃ τύ, 2 (018) οὐ 4: ὃ στπι, 10 οὐ 18: 
[8 π, 11,] δἰο.), οὐ ρέπόγαϊθιηθπθ δυβϑὶ οὔθ [68 δυΐγοβ δαῦθαῦβ (ρ. 6Χ. 
ῬΟΙΥΡΘ, 1, ΧΤΥΤΙ, 2 οὐ ὅ, οἷο., οἰ}.), μηχάνημα ἀόβίρτιθ μ7)6 ἐοι" ἀ6 οἸναγρεηέθ 
[6116 αὰθ 165 ἐμ)}768 ἀΔη8 1ὰ ἀθβουιρύϊοη βαϊναηίθ 46 γόρδοθ: [1Υ̓́7, χσιι, 
« ΤΌΓΓΟΒ --- αἸοαηξαν τηϑομίπαιηθηΐα δα Ὡϑαἰ οἰ ΟΥ ΤΩ ΒΡΘοῖθπ οχ ὑγαθὶθ8 
ἰαυ]α ίδααθ οοπρϑοία οὐ, π ἐδῃύθαμη ορὰβ Ποβ! οοπογθιηθίαν ἱποθπᾶϊο, 
Πρ ἢ ἰββίτηθ οχ οὐ Ἷβ ΘοΥ 118 ν 61 οϑηξοηῖθυβ φοτητηπηἶϊία, ααἰθαβ ῬΓῸ τηοᾶο 
αἰδἰὐαα πη. δα αἰθαν Ἰαὰᾶο. Ναὶ ἰπέθγάαση ἰγίοθποβ ρϑᾶθβ ΡῈ αὐδάγυχη 
Ἰηξογάστη αὐδαγαρθηοβ γ6] ααϊπαθδρθηοβ ἰαΐαθ βαπῦ. Ργοσογῦίαβ δαΐθμι 
Ἰρβασάτη ἐδηΐα ἢΐ, αὖ ΠΟῚ ΒΟ] ΤΩ Τη}Ὸ8 564 οὐΐδτῃ ὑυγτ85 Ἰαρὶ 685 δἰεϊὐπα ἴπθ 
Βαρογθηῦ. Ηἰβ Ῥ]ΌΓ65. σοΐδθ τηθομδπίοα αὐ Βα θαπηΐαν, αὐδιατη ἰαρϑὰ γοἱ]α- 
ἘΠῚ τηαρηϊααο ὕδτη διηρὶα τπουθαῦασ. ῬγΆΘΒθηΒ δαΐθιη ρου οα! τὰ οἰν ἑα ϊβ 
οϑί, δὶ δᾶ τηυσαμῃ που ὑαγγὶβ δἀτηοία. ῬΊ]υγ65. θηΐτη δοοὶρὶ 5608188 οὐ ἀ]- 
ΥΘΙΒΟ ΄ΘΠΘΙΡΘ ΟΟΠδὕΙ ἸΏ ΠΊΡΘΡΘ. ΝΑΙ πὶ ᾿Πέθυι ΟἹ θ5 παθοὲ γι θύθση, ΟἿ 5 
ἰτηρούα ἀοβίσαϊθ τπῦγοβ, οἶτοα τηθαϊδτη γ ΓῸ ραγέθιη δοοῖρὶῦ ροπέθμι, ἔδούατα 
ἀθ ἀυδθυβ ὑγαρῖθαβ βαθρέυτηααθ ἄθ νἱτηΐηθ, αὔθ βαθιύο φῬγοϊδύστη ᾿ηέθν 
δα Θ᾽ ΤΡ ατη 6 σοηβύασην οὐ ΡῈ ϑὰπιὶ Θργϑαϊθηΐθθ ἀθ τηδομίηα Ρ6]]8- 
ἴογθ5 ἴῃ οἰνιὑδέθτη ὑγαηβθαηύὺ οὖ οοοαραηῦ τηῸ05. [τ βαρϑυϊουθὰ8 δαΐθπὶ 
ἐαγγ 8 1118 ραν υϊθ8. οοηὐαϊὶ οὐ βαρ αν! ΘΟ] οοαπέαν, ααἱ ἀοἔθηβουθθ 5 
6Χ αἰΐο δομὶβ τη 5511 8 βαχίβατιθ ργοβίθγηδηΐ.» ΠΠ οοηνιθηὺ ἃ α]ουίου 46 
165 αἰόγοπίβ ὀΐαρθβ ἀθ 1ἴᾳ. ὑοὰν δίαϊθπῦ τιπΐβ 46 τηϑομΐπθβ ὑἰγαπῦ δὰ ἐγὰ- 
γΘΙ8Β αἰ ΘΙΩΡΓΑΒΌΓΘΒ. ΤΟΥΒαῸΘ 065 ὑοὰ}8 αὐξοϊρηδίθηῦ 68 ἀἰτηθηβίομβ οχύγα- 
ΟΡ ΠΔΙΤΟΒ, ΘΟΤΉΤΩΘ 661186 απ’ ἀτάθηα Ποιηθίυίοβ ῬΡοϊϊουοὸΐθ ἀθνδηὺ 168 ΤῸ 8 
46 Ἠδοᾶδβ (οἵ. τπι, ὃ, ποίθ Ἑπτάκχλινα), 61165 ργθπδίθηξ 4]ουβ 16 ποῖ α᾽ ἢέ- 
ἸόροἹδθβ (ἑλεπόλεις). Ἐπ᾿ ποὺβ Ὀαβαηῦ 50} 165 αἰτηθηβίοηβ, ἀἰϊβοιξδθϑ ἃ 16 ποίθ 
αὐ θη νἱθηὺ ἀθ οἰΐου, ἀθ Τ᾽ "6]όροῖθ 46 Πϑιηθύγϊοβ, 16 οδ]οὰ ποῖβ τη πγ 416 
οοὐΐθ θὰ ἀθ ομαυρθπίθ τηθϑαγαὶϊ 92 οουαέθβ (θην τη 406 τηδέγ 68) ἀθρυΐβ 
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ἕνα ἀλλήλοις ἀμύνωσιν ἐκ τῶν πελαγίων ἀφιεμένων τῶν βελῶν εἷς 
τὰ προσαγόμενα μηχανήματα, καὶ ἵνα μήϑ᾽ ὑπὸ τῶν χριῶν μήϑ᾽ 
ὑπὸ τῶν πετροβόλων τυπτόμενοι μηδὲν τιάσχωσιν " αἵ μὲν γὰρ 
γινόμεναι κατὰ τὰς πλευρὰς χαταφοραὶ τῶν πληγῶν ἰσχεραὶ, αἱ 
δὲ περὶ τὴν ἐχκειμένην γωνίαν τιερικλώμεναι παντελῶς ἀσϑενεῖς 
ἔσονται. (8) ““ρμόσει δέ πως τοὺς περιφερεῖς καὶ τοὺς τετρα- 
γώνους, ὥσπερ νῦν οἰχοδομοῦνται, τίϑεσθαι. ... . .᾿ τοὺς δὲ 

8. τίέϑεσϑαι ΤΕ]. Υ. Ῥ. γ».: ογηὶβ ὁμοχς 7Τἢ., τηδῖβ ἤοπ ἄδπηβ 1ὰ ὑγδάποίοῃ 
Ἰαϊίπ (οογυθηΐοξ.... ἐΏΥΥ6Β..... ῬΟΝΈΒΕ 4μῸ ἡλιο αοαἀϊβοαηέι"). Τιὰ Ἰαόῦπθ 

16 ῬΙΆποπον ἰπίόγῖθαν ᾿αβαυαα Ρ]ὰ5 δϊονό, οὖ αὰθ, νὰ ’ὰ Ἰαῦρθαν 46 1ὰ Ὀδ886, 
ααἱ ἀναϊῦ 24 τηὸίγθβ θην το 46 οὔὐό (1 μΒό]ρο]θ οοπϑέγαϊίθ ρεπᾶδηὺ 16 βῖὸρ'θ 
46 ϑδ]διηῖηθ 46 ΟΥΡυΘ ρδὺ 1θ τηδιηθ Ποιηθίγοβ π᾿ δἰαϊὺ ραὸγΘ το] 8 ΘΟ] ΟΒ8816: 
90 οουδέθ5 4ἀθ παυΐ, 56]Ίοὴ Πίοᾶογο, ΧΧ, ΧΗΥ͂ΠΙ, 2, 500 ὑπ ΟαΥΓό ἀθ 886 
6 46 οουᾶόο5 468 οδἰό), οὐ γιὰ 16 τόῤγφοϊββοταθηῦ οοηβιἀόγαθ!]6. θὴ Δρρυοομδηῦ 
ἀπ βοιητηθῦ, 16 οθηύσο ἀθ ργανίἐδ ἀ6 ἐοαύ 16 βυβίδιηιθ ἀθναὶν δίγθ βἰζαό, δὰ 
ῬΙὰ8 πααύ, γϑὺβ 16 αὐτὸ ὧ(βθ 1ὰ παιίθαν ; ῬΟὺΣ τον υβο 1 Βό]όροϊθ, 11 οὰξ 
ἔ411ὰ, ἄδη8 668 οοῃαϊοηβ, [ἃ ἔαϊτθ Ὀαβοῦ ον αἰ Ἂπ 8Δηρ]6 46 45", οἴει αὰθ 
168 ΙΩΟΥΘῺΒ δὰ Ῥουγνοὶν 6 1᾽αββίόρὁ δίᾳϊθηῦ δβοϊυτηθηῦ ἱποαρ8 168 46 ΡΓῸ- 
ἄαΐνθ. Αὐϑ8ὶ π᾿ δββδύ-} 1ατηαὶβ αὐθϑύϊο ἄδη8 168 τόοϊἐβ ἀθ βἰὸσ αἰ δ] 6 ροὶβθ 
Τϑηγοῦβόθ. --- Οἡ ροαΐ ἀοπποι οοττηθ οαγδοίόυἰβύϊαθ ἀὰ 56η5 βρόοίδὶ ἀθ 
Ηηχάνημα - ἙἩλέπολις 16 Ῥαββᾶρα 46 ῬΒΪ ΟΝ ααθ γοῖοὶ (ρ. 95, 1. 16 ἀἶδῃ 
Ῥ45): Ἐπειδὰν δὲ τῷ προσαγομένῳ μηχανήματι ὁδοποιηϑῆ, πέτρους ὡς με- 
γίστους προσρίπτειν ἔχ τῶν πετροβόλων, μὴ στρογγύλους, ἵνα μὴ ϑύνωνται 
τὴν ἑλέπολιν προσάγειν. 

Κριῶν] « Βόϊ16᾽, τηϑοῃίηθ ἀθ σιθυγο, ἀοηῦ 856 βουναϊθηῦ 165 δϑϑιόρϑαῃίβ... 
»ῬΟΌΡ ΟὔνΤ ἰὼ Ὀγὸσμθ. Οὐ δέαϊδ ᾧπθ ρουΐγθ ὅπου .. .. βγη ἃ ᾿Ὅπ ἀθ 
» 8688 Θχύγόχηϊ{65 ἀπ ὁραΐβ οὐ Ἰουτᾷ ἰδίοη ἀ6 ἔδυ.» (Ὁ. ἀθ 1Ἰὰ Βδϑυρθ, ἀὐέϊοὶθ 
ΑΒΙΕΒ ἀὰ Τλοογηαῖγο ἀ68. ανἐϊηιιέ8 ἀθ Ῥαγθαθοσρ οὺ ϑαρ]ο, θοπ ἀρ 616 
δασαθ] 16 Ἰδού ροῦχα ΤΘΟΟΌΣΙΡ.) 

Πετροβόλων] Πετροβόλοι, “ιϑοβόλοι, Καταπάλται, Ὀξυβελεῖς, ἀόδίρποπ 
ἰφπύδὺ ἀ65 τηδοβίηθβ 46 ἐν, ὑαηύοδέ 165 Ῥγο)θοῦ 85. απ σηγοϊθηΐ 668 τη ΘΟ ἾΠ68, 
Οὗ ὃχ, 4, Ὅ τε ταλαντιαῖος πετροβόλος, ὃς ἐστι σφοδρότατος, ἢ οὐχ ἀφίξεται 
πρὸς τὸ τεῖχος ἢ ἔκλυτος ὧν ἀντιτυπτήσει : ὃ τν, θ, «4ίϑοι --- προέχοντες --- χαὶ 
διεστηχότες ἀπ᾽ ἀλλήλων τοσοῦτον ὥστε εἷς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν ταλαν- 
τιαῖον πετροβόλον μὴ παραδέχεσθαι: 8 τ, θ, Τοὺς πετροβόλους παραφόρους 
γινομένους μὴ ϑύνασϑαι τὰς ἐπάλξεις ἀποχόπτειν : ὃ σιπ, 16, Ἵνα περὶ τὴν 
ἔχχειμένην γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὖσαν, οἱ λιϑοβόλοι παράφοροι γινό- 
μένοι. μὴ καταβάλλωσι τοὺς πύργους : 8τπ, 8, “Ὑπὸ τῶν λιϑοβόλων ἐὰν χατά 
τι (τὰ τείχη) πογήσῃ: ὃ τν, 2, Φερομένων τῶν λιϑοβόλων ἐχ τῶν πλαγίων τοί- 
χων: 1, Ἵνα --- οἵ ἔνδον --- ἀφίωσι τούς τε χιταπάλτας χαὶ τοὺς πετροβόλους οἱ 
προκιροῦνται : 2, Θυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις χαταπάλταις χαὶ πετροβόλοις : Ῥ. 
99, 1. 12 ἀἶθῃ Ῥα58, Χελῶγαι ---ὑποόφαυσιν κάτωϑεν ἔχουσαι ὅϑεν οἱ λιϑοβόλοι 
ἀφίενται. ΑἸουΐομβ αὐθίαιθβ ΘΧθιηρ]68 ϑιηργιηἐόβ, θηΐγθ ταἑ]]6, ἃ αἰγο 8 
αυΐθαγβ: Βηόθ 16 Ταοϊϊοίθη, Χχχτι, 8, Καὶ βέλη ἐξ αὐτῶν (ο.-ἃ-ἃ, τῶν με- 
γάλων᾽ μηχανημάτων) ἀφίεται ἄλλα τε χαὶ χαταπέλται καὶ σφενδόναι : ῬΟΙ͂γΌΘ, 
ὙΠ], τσ, 2, Τοῖς τε πετροβόλοις χαὶ χαταπέλταις διειρϑείροντο: ΧΥ͂Ι, ΧΧΧ, 4, 
Τῶν --- μηχανημάτων τὰ μὲν τοῖς πετροβόλοις τύπτοντες διεσάλευσαν κτλ. : 
Ῥίοάογθ, ΧΥ͂Π, χα, 7, Τοῖς μὲν πετροβόλοις κατέβαλλε τὰ τείχη, τοῖς δ᾽ ὀξυ- 
βελέσιν ἀνεῖργε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ἐφεστῶτας: ΧΧ, χοι, θ, σαν μὲν 
γὰρ (τὰ καλύμματα τῶν ϑυρίδων) ἐκ βυρσῶν περιερραμμένα, πλήρη δὲ ἐρίων, 
εἷς τὸ τῇ πληγὴ ἐνδιδόναι. τῶν λιϑοβόλων : χογῖ, 6, ᾿σελήνου δὲ τῆς νυχτὸς 
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ῬΘηἰΔΡΌΠ41685 οἱ ἰέτν ΟΠ 168, οὐ ριδοόθϑ 4θ τηδηϊὸσ ἃ ργόβθῃίου 
τ 5681 Δη916 6 5811Π16; δἰηβὶ, 6165. 80 ἀόίοπαθῃί 165 ΠΠῸ8 1685 
δαΐτοβ 6. Θηγουδηΐ ῬΔῚ 165 ΠἅᾺ ΠΟ. 465 ΡτΟ] ΘΟ 165 ΘΟΠέγΘ 165 ἰΟῸΤΒ 
ἀθ ομαυρθηίθ διηθηόθβ Ρ8 1 Π᾿ΘΠΠΘΠΙΪ, οἱ πὶ 168 6] 168, πὶ 168 ρῬόέξγο- 
ΒθΟΪ65, 6 165 ταρρδῃηΐί, πθ ἰθὰσν ἴοπὺ ὀργοῦνου 4 ἀομΠ ΠΑ ΡΘΒ : ΟδΥ 
5' 165 ΘΟῸΡΒ. ααἱ ἰοιηθθηΐ ΡοΙΡΟΠ Ιου] ἰτθιηθηΐ ἀὰχ ἴαοθϑ ῥτο- 
ἀαίϊβοπξ θοδαοοῦρ α᾽ οΐδί, οθὰχ ααἱ αυτγθηὺ 51 πῃ ΔηΡ]6 581} 8πὺ 
τ οομθης θὲ ρογάδηξ ἰοαΐθ Θὰ] [ΌΓ͵66. 

8. ΠῚ βοᾷ ἃ ΡΙΌΡΟΒ 416 165 ΤΟΌΤΒ ΤΟΠΘΒ οὐ 168 ΟδΥτόθβ, {61168 
αὐ π 168 οομβέσ δυ]ουτα μα], βοϊθπί ρ]δοέθβ.... ... Θαδηΐ 

οὔσης --οἱ --- ὀξυβελεῖς χαὶ πετροβόλοι τὴν φορὰν ᾿ἀπροόρατον ἔχοντες πολ- 
λοὺς διέφϑειρον τῶν μὴ δυναμένων συνιδεῖν τὴν ἐπιφερομένην πληγήν : 
ΧΟΥΠΙ, 2, “Προσέταξε τοῖς ὑπηρέταις ἀϑροῖσαι τὰ βέλη τὰ πεσόντα παρὰ τῶν 
“Ῥοδίων. -Ἠριϑμήϑησαν πυρφόροι μὲν χτλ., ὀξυβελεῖς δ᾽ οὐκ ἐλάττους τῶν 
χιλέων πενταχοσίων. Τοσούτων δὲ βελῶν ἐνεχϑέντων ἐν βραχεῖ χρόνῳ νυχτός 
χτλ.: Ῥοΐγϑῃ, ΥΠ1, τχ, Πολλὰ προσάγοντες μηχανήματα ἠφίεσαν καταπέλτας 
ὀξυβελεῖς, πέτρους (πετροβόλους ὅ) χαὶ πῦρ. --- Οαἰαριίξα, ϑοογρῖο, Βαϊέδία, 
ἀόβίρμθπὺ 46 τηϑηηθ θπὶ Ἰδὐϊπ, βυτγέουξ ΟΠ6Ζ 168 ἃποίθῃβ δαΐθισβ, ἰδηῤοὺ 18 
ταδοδίπθ, ἑαπίδὲ 16 ρσο]θοί!]6. Ἐκ. ΡΙααΐθ, Τ6γ8., 1, 1, 28, «7146 τηοᾶο, π]τπλθαθ 
οαὐδρα]ίαθ ἐαυτη τ ἰγαπβῆρ απ ἰδέα»: ; Νοηΐαβ Μίαν θ! 8, Ῥ. ὅδ2 Μογοῖθι, «Οκ- 
ΤΑΡΌΤΤΑ, δου ϊ τη ΟΘἸΘΥ γ6] βαρτιία. --- ΤΠπίαβ ἐπ ϑθεϊπα: --- »οαἰαρα]ῥα γοϊαὺ“. 
-- Ἴαστο ἀ6 1 Ῥορα] Βοτηδπὶ 110. 1Π|: --- οαΐαραϊία ἰοἰα5“.» 1ἃ.., Ὁ. δῦ8, 
«ΞΟΟΈΡΙΟ οϑὺ σ' πα (611. 8.4] 818 Ἡμέρας ΠΡ. ΠΙ: -- ΘΟΥΡίοποπὶ 
ἴπ σαϑίσα τηΐϊβουθύ. ϑίβθπηα Ηἰβίουαρατη ΠΡ. ΠῚ: ,,1ωΟΠρῚα8. ΒΟΟΥΡΊΟΤ6Β 
οαἰδρυϊέα οοποῖϊζοβ.» [1ᾶ., ρ. δδδ: « ΒΑΤΙΒΤΑΒ, --- [00 1]}1ὰ8 ΠΡ. ΧΧΥΠΙ: 
»υϊα δὺ Ὀα]βίαβ Ἰδούαβ οθπέθῃαναβ»; Ρ]δαίθ, 7γίμεμπηι., ΠΠΙ, τι, 42, 
«1ἴα οϑὺ δηου, θα] ]}18α αὖ Ἰαοιδαῦ ; ΠΙΠ1] 56 σθθυθ δῦ, πϑαὰβ σγοϊαὺ.» -- 
1μ8ἃ Θοτηροβί(ϊομ 465 βυθδίαπ τβ Καταπαλταφέτης (ἄδη8 ἀπ ἱπβουϊρύϊοι ἕαπό- 
ταῖτο ἀ6 ᾽Αὐξίαπθ οὖ ἀδὴβ ὑπὸ 1πβουϊρύϊοι 46 1116 46 Ζέβ, οἰξόθβαὲ δὰχ Νοίθβ 
οὐἸ Ια πι68 501 8 τν, 1) οὐ Καταπαλταφεσία (ταθτηθ ᾿πβουιρίϊοη 46 Ζόα, οἰδόο 1. 1.) 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ 8.581 δὰ τηοῦ Καταπάλτης 16 56η5 ἀ6 ργο)εοίίο, 5605 ααἱ, α᾽ΔΙΠΘυγ8, 
56 ἰγτουναῖν ἀό]ὰ ᾿οοὐβίρτιό ἅδη 16 Ἰοχίαυθ ἃ Ἤθβυομίοβ 8, υ. Καταπάλτις " 
βέλει. ποιητικόν. ὄργανον. χαὶ τὸ ἀφιέμενον βέλος. Οδ ἰθχίο οϑὺ αἰξόγό; 1] 
ἕαυΐ Ῥγο δ ]θτηθηὺ τϑϑυϊξαθν, ἀνθὸ Μαίπεκθ: Καταπάλτῃ" βέλει. (Καταπάλ- 
της ) πολιορκητιχὸν (οὰ τη ΣΧ, ΟΟΤΏΤΊΘ " δδὲ ριοροβό ἃ "᾽ν. Καταπέλτης 
ἂὰ Τῇἠδβαιγι8, πολεμικὸν) ὃ ὄργανον, καὶ τὸ ἀφιέμενον βέλος. --- Σφενδό ὄνη 
εὐ Τόξα βοπὲ Ῥυῖβ 46 τηδτηβ ἑαπίδὲ ἄδηβ 16 56ὴ5 46 ζγομπάᾶθ, αγὸ, ἰαπίδὺ ἀδηβ 
οοἶαϊ ἀΘ ρίο7γ76 ἀδ ἤγοπᾶθ (οἴ. ΑΥϊβίορμαμθ, Νηόθβ, 1125, Τοιαύταις σφεν- 
δόναις παιήσομεν, ὁπ. Ῥαταηὺ ἀθ 16 ρυόϊθ: ᾿'ἜΧθτηρ]8 ἃ πόθ οἷά οἱ-ἄθββαβ; 
οὐ 16 Τῇδβαινι8), ἀ6 ἢ δοῖν68 (οἴ. , ουΐγο ἫΝ ΘΧΘΙΏΡΙ68 οἰδόβ δὰ ΤΊ οβαιγ8, 
ΡΙαίοι, Τοῖΐβ Υ11, Ρ. 816 α, Ἔν τε ταῖς τῶν τόξων βολαῖς χαὶ ἀχοντίων καὶ 
πασῶν πληγῶν). -- Ἐπῆπ, 16 ροπᾶδῃξ ἀθ ο ἀοι]θ βθῃβ 4685 τηοΐβ. ἀόϑβι- 
ϑηδηῦ, ΡΟΣ 06 αυἱ οϑὺ 46 ΘᾺ θιωρὶοὶ 16 Ῥ]β ἔγέφαθπί, 168 φηαοη68. οὰ 
αγι68 46 Ῥγο)οοίίον, ο᾽ ϑϑὺ 16 ἀοι]6 βθὴβ ἀπ τοοί βέλη, ααἱ 56 ἐγαᾶαῖ οτάϊ- 
Ὡδγοιηθηῦ Δ ῬγΟ)εΟἰϊ]68, ταδὶβ 86 αϊῦ 45862 βουγθῃὺ δαβδὶ 465 ηἠιαοϊῖηθβ 6 
ἐΐγ (νου. ἰὰ ποίθ βελῶν, 8 τ, 8). 

«41ὲ δὲ περὶ τὴν ἐχχειμένην χτλ.1 ΟΥ. γπι, 16, Ἵνα περὶ τὴν ἐκκειμένην 
γωνίαν, στερεὰν καὶ ἰσχυρὰν οὖσαν, οἱ λιϑοβόλοι παράφοροι γινόμενοι μὴ 
καταβάλλωσι τοὺς πύργους. ῬΟῸΣ 1 ΘΧργδββίοπ ἐχχειμέγνην, οἷ. 16 ποίθ Ἔχτι- 
ϑέντας κατὰ μίαν γωνίαν, 8 τ, 2. 

8. πυλῶνας] « Πυλών, Τοΐατη «οαϊβοίατπι ἱπ απο βαπὺ αἱ πύλαι.» (Βομπνγείρ- 
μιᾶι56:.) 
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χατὰ τοὺς πυλῶνας ἑξξαγώνους δεῖ συντελεῖν, ἵν᾽ αἵ τε γωνίαι 
ἧττον ϑραύωνται, καὶ μὴ πιαραπιίπτοντα τὰ βέλη καὶ συμφερόμενα 
ἅπαντα πρὸς τὰς ἐξόδους συντρίβῃ τὰς πύλας καί δυσεχπτορεύ- 
τους χατασκευάζῃ, τάς τε ἐπιτάσεις τῶν βελῶν ἔχῃς πανταχόϑεν. 
(4) ᾿Εὰν δὲ (ρᾶρα. 80) πλινϑίνους οἰχοδομῆῇς . .... . τετραγώ- 

ΤηΔΥ 66 ἄδηβ 16 ἐοχίθ ἃ ὅϊέ βἰριδαϊόθ ρὰῦ ΕΡΡῸΥ (νου Α. ἅἄθ Βοοθδβ, 

Τγαῖϊό ἀ6 Κογεἠοαίίοη, οἰο., Ὁ. 29, ποίβ 2). 6 Βοομδβ (ἐδια.) 18 ΘΟ ]6 

ΔΙΏΒῚ αὐϑηὺ δὰ 5615: «ἀαῊ8 ἴ68. Ῥαγέϊε8 168. Ἠιϊοῖγ)8 ἀοοοϑϑίδίο8 ὧθ  οηοοίμΐε δὲ 

αὐτιὰ απ ρ]68 8αϊϊαηίδ. Οη ρίασογα ἴ68 ἐοτγ8 ρορέαφοηαῖοβ 8:7 168 Κγογηΐβ ἃ ρθιι 

φγὰβ θη, ἴση ἀγοῖίο.» 414] πυλεώνας ΕΙ. Υὲ. Ῥ. ΤΊ.. 415] ϑραύονται ΤΊ.. 4{| πα- 
ραπίπτοντα Ῥ.: περιπίπτοντα ἘΪ. Υ.: περιπίπτωσι ΤΊ. 411 ἐπιτάσσεις ΕἸ. Υ͂. 
Ῥ.: ἐπιτάσεις ». ΤΊ..: Ῥοαὺ-δέγο ἐπιστάσεις. ΟἿ, ». 90, 1. ὅ ἀ᾽Ἔῃ θα5, Ἐφεστάναι 
δεῖ τὰ βέλη πάντα κατὰ τοὺς προσήχοντας ἑχάστῳ τόπους: ν. 97, 1. 10, Τότε 
τὰ βέλη ἐπιστήσας πάντα: Φοβὸρῃο, αὐνογγο ἀοὲ “ιῖ8, 11, ντι, 9, Οὐεσπασιανὸς 
δὲ ἐν χύχλῳ τὰς ἀφετηρίους μηχανὰς ἐπιστήσας (1] 5᾿ρὶ 46 5885 οαἰδραϊέθβ 

οὐ 46 868 ρόϊγοβο]εβ)Ρ: Ὀίοδογθ, ΧΥ͂ΠΙ, τχχ, 4, Βέλη παγντοδαπὰ---πιστή- 
σας ἀνέστελλε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ἀντιτεταγμένους. Οἷ,, οα΄ οαἶτε, 1᾽6χ- 
Ῥτοββίοῃ. βελόστασις (γΟΥ. δὰ ὃ Υ 1ὰ ποίθ Βελοστάσεις. 414] ἔχης] ἔχη Ε. Υ-. Ῥ.: 
ἔχη Τῇ. 

υ 

4. προεχτιϑέναι Υ͂. 415 τῷ πέρατι] «ἢ, τὸ πέρας » Τῆν. ἃ 1ὰ. ΤηλΥρ. 

Ἑξαγώνους} Ὀ’αργὸβ ἴα ποίθ ἙἙξαγώγους 50} 16 ῬΏγαΒβΘ 2, 168 ἐοὰγβ ᾿θχα- 
ΒΟΠδ]68 6 βοῃὺ, Θἢ ΒΟτΏΤη8, 410 4188 ἰουγ8 ῬΘηΪΔΡΌΠΔ]68 οὰ ἀθὰχ 468 8ηρ168 

ΕἸρ. 1. βοῃὺ ἀγοὶΐβ οὖ 165 ὑγο 18 Δαῦτο8, Θχροβᾶϑ ἃ 1 6ῃ- 
ς πρϑιηΐϊ, 46 120 ἀορτόβ. [ὰ ἤραγο οἱ- ΘΟ  γ6 τηοηΐ8 

5 ΠΗ βατητηθηῦ οοτητηθηὺ 61165 Ῥυδβϑθηΐθπὺ ἀόϊὰ 
87 168 ὑΟ ΓΒ ῬΘΠΙΔΡΌΠΆ]68 γόσιἑδγο8, οὐ ἃ Ρ]8 
ζογίθ τίβοηῃ. 80} 165 ἰοῦσβϑ ΟδΥΤόθ8. ᾶΥ66 ἊΠ 
ΔΩρΡ]6 6 5411Π186, 168. δνδηΐαρθβ ἀδουβ ΔΓ 
ῬΒΠ]ΟΗη. 
Βελῶν Βέλη Π6 νϑαὺ Ρ88 ἰου]οαγ8 αἴγθ }γῸ0- 

76οἐΐο8, ταδὶβ ὑγὲβ-βϑουνθηῦ δυβδὶ ηιαοϊηεβ 6 
ἐϊγ. (ὙοΥ. ἃ 66 ῬΥΌΡΟΒ αγαυχ, οἾ6Ζ ΤΟΣ ΪΘΡ, 

: πρὶ ςς Ἡχογοῖσο8 ογτξίηιιοβ, Ὁ. 104, π5. 806, οὐ ἀδη8 1ὰ 
Τσωνο ἐπιδογίαιο. Ἥρυ. ογῖξ. ἄα 12 οοἰοῦτο 1878, οὰ οι. διθιίορ.; 

Ῥ. 14.) Οὗ τν, 1, Παρατεινομένων (Ὁ) τῶν βελῶν: Υ,1, Κάτωϑεν τῶν τειχῶν 
χαὶ τῶν προτειχισμάτων τοῖς μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αἱ βελοστάσεις 
κατασχευάζογται : Ρ. 90,1. ὅ ἀΐθῃ Ῥαβ, ᾿Εφεστάναι δεῖ τὰ βέλη πάντα χατὰ 
τοὺς προσήκοντας ἑκάστῳ τόπους : Ὁ. 97, 1,10, Τότε τὰ βέλη ἐπιστήσας 
πάντα: 1.18 ἀπ θᾶ5, Ἐὰν ἀποχτείγας τις ἢ τῶν μηχανοποιῶν τινας ἢ τῶν 
ὄντων ἐπὶ τῶν βελῶν ἀξιολόγων: Ῥ. 98, 1. 10 ἀφῃ Ρᾶ8, Ἐνεργῆ δέ σοι τὰ 
βέλη πάντα ἔστω καὶ οἱ χριοί: Βέϊοροϊηιιοο, ΧΙΧ, 6. Ρᾶγ]απύ ἀθ5. ἱπνθπέθαβ 
46 16 οαὐαρα]ύθ οὖ δυυύγθβ ΤΑΒΟΒἾΠ68 ἔομ 668 80} 18 τηδτηθ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΘ, Κατὰ 
πάντων τῶν ἄλλων βελῶν ὑπερβολὴν εὗρον. μήκει τε τοξείας καὶ βάρει τῶν 
βαλλομένων, λέγω δὲ οἷον κατά τε τόξου χαὶ ἀκοντίου καὶ σφενδόνης: Αὐἰβίοίε, 
Ῥοϊιεέφιιο, ΥἼΠΙ, χι, Ρ. 1881", 1. 2, Ἄλλως τε χαὶ νῦν εὑρημένων τῶν περὶ 
τὰ βέλη χαὶ τὰς μηχανὰς εἷς ἀκρίβειαν πρὸς τὰς πολιορχίας : ῬοΙγθο, ΥΙ, 
τχ, 2, Ἔτι μὴν γὰρ ὄντες ἐν ἀποστήματι τοῖς τε πετροβόλοις καὶ χαταπέλταις 

--“ἀφνλὲ 
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ἃ 661|1|65 ααἱ βοπΐ διρτὸβ 465 ροτίοθϑ, 1] ἕαπί 165 [αἷτθ ΠΘΧΑΡΌΠΔΙΘΒ. 
Αἰηβὶ, ἰϑασβ Δ 5165 τόβιβίθσομς τηΐθαχ; οα ὀνϊΐθτα 46 165 ΡῥτῸ- 
76.165. αυτϊγαπὲ 16 Ἰοηρ 65 ἴδοθθ, γϑηγουόβ ἰο5 46 τηδηϊὸτθ ἃ 
ΘΟΠΥΘΙΡΘΙ ΥΟΙΒ 165 ΟὈΥΘΥΌΓΘΒ, πΠ6 ὈΡΙδθηὺ 165 ναηίδιχ οὗ πΠ6 16ῃ- 
ἀθηΐ [65 βουίϊθβ αἰ{Π 1165; οπἤμ, ογὺ ροιγα ΕγῸγ ἀαΉ8 ἐοιέθδ ἴ68 

αἰγοοξ,οΉ5. 
4. 51 ἐπ 165 8015 δὴ Ὀτίαπθ.... ... ἢ δα! 165 ἔαϊτο ἰόίγα- 

τυπτόμενοι διεφϑείροντο, διὰ τὸ ϑαυμάσιον εἶναι τὴν τῶν βελῶν χατασχευὴν 
χαὶ χατὰ τὸ πλῆϑος καὶ χατὰ τὴν ἐνέργειαν : Ὠίιοάονο, ΧΙΥ͂, χα, 2, Πολλὰ 
προσεπεγοοῦντο βέλη καὶ μηχανήματα ξένα καὶ δυνάμενα παρέχεσϑαι μεγάλας 
χρείας : ΧΥ͂Ι, τιχχιν, ὅ, Βέλη καὶ χαταπέλτας παρὰ τῶν Βυζαντίων προσελά- 
βοντο, οὐ ᾿ΙΧΧΥ͂Ι, 4, οἱ δὲ Βυζάντιοι, τῶν τὲ στρατιωτῶν χαὶ τῶν βελῶν καὶ 
τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων παρὰ τοῖς Περιγνϑίοις ὄντων, ζλῳ ΧΥΙΙ, ΠΧ, 4, 
Βέλη παντοδαπὰ χαὶ τοὺς ἀγωνιζομένους ἐπιστήσας ἀνέστελλε τοὺς ἐπὶ τῶν 
ἐπάλξεων ἀγτιτεταγμέγους (ἰοχὲθ ἄδηβ Ἰθᾳμ8] ασααχ, Ομ 62 ΤΟυγηῖον, ΕἸ ογοἷοθ8 
οΥἐηιιθ8, Ὁ. 104, π᾿ 805, οοΥγῖρθ ἀγωνισομένους : οἴ,, οαὐγθ Τ᾽ ΒΧΘΙΩΡΙ6 δ]όρτπιό 
ἰ. 1., Ῥίοᾶογο, χὰ, ΧΙΥ͂ΙΠΙ, 8, Καταπέλτας ὀξυβελεῖς --- καὶ πετροβόλων πλῆ- 
ϑος, ἄνδρας τὲ τοὺς χρησομένους τούτοις χατὰ τρόπον): ΤΧΧΙ, 8, Ἐχ δὲ τῶν 
πλαγίων ἔταξε πλῆϑος ἀκοντιστῶν χαὶ τοξοτῶν χαὶ τῶν χαταπελτιχῶν βελῶν: 
ΧΧ, χσιι, ὅ, Ἐπὶ γὰρ τούτου βέλη τὰ μέγιστα συγετελέσϑη χαὶ μηχαναὶ 
παντοῖαι : ΧΟΠῚ, ὅ, Τεχνῖται τῶν ἀξιολόγων χαὶ πρὸς βέλη χαὶ χαταπέλτας 
ἐμπειρίᾳ διαφέροντες : Αὐγίθῃ; “παῦαδε, 1, χχπι, 2, Ἐμπιπρᾶσι χαὶ τὰς 
στοὰς ἐν αἷς τὰ βέλη αὐτοῖς ἀπέκειτο: Αἰμόπός, Χαπ, Ρ. ὅϑ8 Β, Γοργὸς--- 
᾿4λέξανδρον.---στεφανοῖ χρυσοῖς τρισχιλίοις καὶ, ὅταν ᾿4ϑήγας πολιορχῇ, μυρίαις 
πανοπλίαις καὶ τοῖς ἴσοις (ἀταιχ, Ποῦ. ογἱξ. ἀὰ 12 οοὔ. 1878, ἰ. ἰ., οὐ Νοέ. δέδιέορ., 
Ῥ. 14, οοπ)θούατο χαὶ τριαχοσίοις) βέλεσιν ες τὸν πόλεμον ἱχαγνοῖς. Οοταρ. 
ἀμϑδὶ 168 οοτηροβόβ Βελόστασις (γοΥ. ὃ ΡΥ οὐ 16 ποίθ), δαΐέογί6 (16 ηιαοϊνῖη 8 
ἄθ σιιοῦγο; Βελοποιία (Βότοπ, Βέόϊορ., τ (68) οὐ τι, οὲ Βελοποιός (ΡὨΙ]οπ, 
“Βέϊο»., ΧΥΧ), σοτιβέγιοέϊοη, θὲ σοηϑέγμοίομν (6 ἡιαοϊνδηι68 6 σμοῦγο; οπβη, Βε- 
λοποιικός (οἵ, Ἠέτγοῃ, Βέϊορ. “ πὶ οὗ 1), ΑΥ̓́ΘΟ ῬΡοχρ!ηοαύϊοη τος βλφοια (ΡΒ η, 
Βέϊορ., ἀέθαι), Τὸ μὲν ἀνώτερον ἀποσταλὲν πρὸς σὲ βιβλίον περιεῖχεν ἡμῖν 
τὰ λιμενοποιικά" γῦν δὲ χαϑήχει λέγειν --- περὶ τῶν βελοποιιχῶν, ὑπὸ 
δέ τινων ὀργανοποιικῶν καλουμένων, ἰοχὺθ πὶ ΒΌΡΡοβθ 1 ὀαυϊνα]θποθ 68 
ἀθὰχ ἰθγτηθβ βέλη οὐ ὄργανα. --- ῬθϑΔηΒ ΡΠ Β᾽ΘῸ 5 465 ραββαρθβ οἰἑέβ ἰοὶ, 16 τηοῦ 
βέλη 86 ἰσγοῦνθ γσαρργοομό ἀθ χαταπάλται : 11 ποὰβ Β6Ι00]6 αὰ ̓ Δ]ΟΥ8, 8 ᾿ἰθὰ 
ἀθ 5᾽ϑηΐθπαγθ (θ τηϑομϊπθβ ἀ(θ ΘἼΊΘΥΤΘ αἀπθοοπασθβ, βέλη βουὺ ἃ αἀδβιριοῦ 
Ρ᾽ὰΒ Ῥγ θα] θπηθπὺ 165 Ῥόὑγο 0168 Ρ8" Ορροβίξίοπ δὰχ οαίδρυ]δθβ (ο,, 
ΒΌΣ 068 ἀδὰΧ βογίββ 46 τηδοιῖη68, 18 ποὺθ «Ζιϑοβόλων, ὃ τι, 1). 

4. Πλινϑένους) Οἷ. τχ, 2, Οὐχὶ αἱ αὐταὶ ἐνδέσεις τοῖς ϑεμελίοις καὶ ταῖς 
πλίνϑοις γίνονται χατά τὲ τοὺς πύργους χαὶ τὰ μεταπύργια, οὐ 1ὰ ποθ 50} 
16 Ῥβββᾶρθ. Υουθζ δυβδὶ Αρο!]οάονβ, Ῥοϊογοδέζηιο, Ῥ. 167 Ὑ͵Θβομον, Τὰ οὖν 
λέϑινα τείχη τάχιον σείεται τῶν πλινϑένων, ἄγ 80 168 ΘΧΡ] αὐ η8 απ] βαϊνοηῦ; 
Ῥαιβδηΐαβ, 711], ντπ, 8, Ἐς μὲν δὴ μηχανημάτων ἐμβολὴν ἀσφάλειαν ἡ πλέν: 
ϑοὸς παρέχεται ᾿μᾶλλον ἢ ὁπόσα λίϑου πεποιημένα ἐστίν χτλ.; Ὑιίΐγανο, 11, 
γπ|, 9. ΟΖ Ασιβίορμαηθ (Ὁ βεαιω;, 1186 544.) 165 τη υγ5 ἀθ ΝΟ δΙοθοοουρίθ, 
Ῥᾶ15 8818 δπθοαη ἀοαίθ ἃ 1Ἰηβέαν 46 οοὺχ αἀ᾽Αἰμὸποβ (οἵ, δὰὰ βυσρὶαβ, Υ]- 
ἔσαν, ἰ. 1.), βοῃΐ δίθνόβ δὴ Ὀγίαὰθ δα-ἀθβϑὰβ ἀθ ἕομαἀθιηθηΐβ Θἢ ῬΊΘΙΤΘ. --- 
(65 Ὀγίαπθβ ογἀϊηαϊ γοιηθηῦ π᾿ ὀἑαϊθπέ ρὰ8 οαϊξθβ, τηδὶβ βϑα]θηηθηΐ βόομόθβ δὰ 
80161}} ὑρωὰς ΒῸΡ 66 Ροϊηύ, Ο.-Οὐἰέν. ΜΌΆΠ]Ον, 1926 ηιιριπιοηξὶβ Αἰποπαγίηι, ᾿. 14, 
ποίθ 88 

Προεχτιϑέναι χτλ. Οἵ. τ, 2, ποίθ ᾿Ἐχτιϑέντας κατὰ μίαν γωνίαν. 
Κατὰ κύχλου τιῆμα συναπτούσας χτλ.ἢ Οἵ, νιπ, 1, Πυργοποιία ---ὃκ τῶν 
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γους δεῖ ποιεῖν καὶ τιροεχτιϑέναι μικρὸν κατ᾽ ὀξεῖαν γωνίαν... 
. κατὰ χύχλου τμῆμα συναπτούσας τοῖς μεσοπτυργίοις ὥστε 

ἀπαρτίζειν αὐτῶν τὴν βάσιν τῷ πέρατι τῶν μεταπυργίων. (5) 
Ἵνα δὲ μὴ λαμβάνωσι κατάκρουσιν μηδ᾽ ἡντινοῦν ἐχ πληγῆς μηδ᾽ 
ἡστινοσοῦν, ἐν μολύβδῳ χαὶ σιδήρῳ ἢ γύψῳ τῶν ἐσχάτων λίϑων 
πρὸς ἀλλήλους δεϑέντων ...... πρὸς τὸ τοὺς πετροβόλους 
παραφόρους γινομένους μὴ δύνασϑαι τὰς ἐπάλξεις ἀποχότιτειν. 
(6) Τὰ δὲ μεταπύργια ἐπικαμτείας ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων 
ἐνννινον οὗ ἀπὸ μέσων τῶν πύργων ἀχϑέντες τὸ μὲν σπιλάτος 

ὅ. μηδ᾽ ἥν τινα οὖν Ἡ]. Ῥ. Υ. ΤῊ. 414] μολίβω ΤΙ. Υο Ῥ.: μολίβδῳ Τῇ. 
44 ἢ γύψῳ] καὶ γύψῳ Ἑ!. Ῥ. Υ-΄ ΤΙ. Ῥοαύ-δέτο ἐν γύψῳ, ἢ μολύβδῳ καὶ σι- 
ϑήρῳ (οἵ. Νοίο5. οχρ!]οαἰϊνοβ). ΜΠ δεϑέρτων Ῥ. 415] τῶν ἐσχάτων λίϑων) 
Ῥραΐ-δίγο οὗ ἔσχατοι λίϑοι: δεϑέντων Βογαῖῦ ἀπ ἱπιρότας, (11 π’ οδῦ ρα5 δίδὈ] 

αἴθ 165 ἔουτηθβ αἰ πηρόγαυ θὴ. -ωσὰν βοϊθηῦ δαῤμθηξία θα ἄδπηθ ῬΏ]Π]Οη.) ΟΝ 

Ῥοαγγαὶϊθ οἰδου Ὁ]ὰβ ἅππ Θχθρ]8 ἀρ ἔααξθβ βθιιὈ]} 0165: αἰηβὶ, ομδζ Εἶπόθ 

160 Ταούϊοϊθη, ὃ χι,, 1, οὰ 16 ραϊοοιιδ. ἄοππθ φυλασσόντων ὑπαρχόντων 

ἀνϑρώπων, 16, ῬΟΠπΠΘ Ἰοροη φυλασσόντων οἱ ὑπάρχοντες ἄνγϑρωποι τι6 τιοτι8 ἃ 
ὄϊ6 οομβουγόθ αὰθ ἄϑηβ 16 Πἴνυϑ ἅ68 Οσδέθβ ἅθ 5168 Τ᾽ Αγ οαΐη, ααἱ τορτοᾶαϊα 

16 Ῥαββᾶρδ ἃ πόθ (ομαρ. ὕΥΠῚ, ο0]. 960 ᾿ Τιαταΐ. ΟἿ, Αφηθαο φοηιηιθηΐξ. ροϊϊογο. 

Β. Ἡθυβοθον 160., Ρ. 126, 24). 
06. Ὠθ Βοοϊμδβ (7γαϊξέ ὧ6 βογεὐϊβοαϊίομ, οἴο., Ῥ. 81; οἵ, 1ὰ ποίθ 2 6 1ὰ 

Ῥ. 80) Ρῥτοροβαϊθ 46 ὑγδηβροβο [65 τηοίβ τὰ δὲ μεταπύργια, ἐπιχαμπίας 

ἔχοντα ἐκ τῶν πλαγίων τοίχων, οἱ ἀπὸ μέσων τῶν πύργων ἀχϑέντες ἀρτὸβ 

ἡμικυχλίων συνισταμένη ὥστε κοῖλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνεσϑαι, ἐν ἣ τὰ 
πέρατα τῶν τμημάτων δεῖ συνάπτειν τοῖς πύργοις ὥστε ἀπαρτίζειν τὰς γωνίας 
αὐτῶν. 

“Μεσοπυργίοις οὐ Μεταπυργίων}] 16 86π8 ἀθ Μεσοπύργιον οὐ ἀθ “Μετα- 
πύργιον ποὺβ ραγαῖὺ ἸΔθπέϊαπθ, δαβδὶ Ὀΐθη οἤθ ῬΆΏΪΠΟΝ απ Θἤ 6 165 δαΐγῈ8 
δαύθυγΒ: οἾβϑὺ 1ὰ ραγύϊθ Ὧθ συϑιωραγὺ ΘΟΙΠΡΙΒ6 Θηΐτθ ἄθαχ ἰοῦγβ, ϑ8οῖῤ 1 
σου ηθ. Οαδηὺ ἃ ἴα απαθδύϊοηῃ ἀθ βᾶνοῖ" 51 ῬΏΠΠΟΙ 5᾽ δαὶ Θχο  υϑὶ υϑτηθηῦ ΒΕ] 
βοιῦ ἀθ εσο-, οἱ ἀθ ἹΜεταπύργιον, Οοὰ ἄθ οϑβ ἀθὰχ ἔουπηθβ αἱτογπαίνθ- 
ταθηΐ, ΘΟΙητηΘ. Οἡ πᾶ α᾽ δυο ἐότηοὶρηαρθ 416 οΘ] αὶ 4165 τηϑη βου "108, δα 6] 
11 ΠὟ ἃ Ρὰ8 1ἰϑὰ 46 86 ἢθ:, ποὺβ ἴδ ἸδΙΒβθυῦο ΒΒ Ῥεπαδηΐθ. 

ὅ. ᾽Εν μολύβδῳ - δεϑέντων] Οὐ οϑὐ-ἀ-αἶγθ αὰθ 168 ῬΊθυΘ5 βϑυοηὺ σόππηίθβ, 
8010 ΡῈ 65 [185 ἀθ οἰχηθηῦ (Ροὺν ἰὰ ψαὶθὰνρ θχϑοίθ (68 τηοὺβ ᾽ν γύψῳ, 
γΟΥΘΖ 1ὰ ποίθ Τιϑέναι τοὺς ϑεμελίους ἐν γύψῳ, ἀὰ 8. 1, 1), βοὶν ΡὰΡ 468 
ΟΡΆΤΩΡΟΙΒ. οὐ σΟυ͵Οη5 46 ἴδ 5661165 ἄδη8 (ἃ ῬΙοτα. Αα 58υ7θὺ 6 [ο ΟΠ νον 
Ῥτοοδᾶό, οἵ. Ἡδγοαοίο, 1, ΟἸΙΧΧΧΥῚ, 2, Οἰχοδόμεε γέφυραν δέουσα τοὺς λέϑους 
σιδήρῳ τὲ χαὶ μολύβοῳ: Τμυογαϊάο, Ι, ΧΟΙΠ, 8, Ξυνῳκχοδομημένοι ἌΡ ΘΝ 
λέϑοι καὶ ἕν τομῇ ἐγγώνιοι, σιϑήρῳ πρὸς ἀλλήλους τὰ ἔξωϑεν χαὶ μολύβδῳ 
δεδεμένοι (ἰοχίθ ααἱ π αἱ ροϊπῦ, σδοτσηθ 16 ογοὶν Οὐξίνιθα ΜΆΠΟΡ, Τὸ 
ηινγυϊηιοη 8 Αἰποηναγιηη, Ὁ. 9, ποίθ 238, αὰθ «ἔδυγθαθ 1146 βι θβουθβ ἔγοηεὶ 
ΒΆΧΟΥΆΤΩ ᾿ΠΠΔΘΡΘΌϑΗῦ», τηϑῖ8 ὈΪΘῚ απ 68 ῥέθυγο8 ἀφ ρῬαγοηιοηὲ δαξόγ θεν, 
661165-1ἰὰ βουϊθτηθηΐ, δίαϊθηῦ αἰηϑὶ στ 668 ῬὰΡ ἀ65 506] ΘὨ[8) : Ὀίοάοτγο, ΗΠ, 
γι, 2, Τοὺς δὲ συνερειδομένους λίϑους τόρμοις σιδηροῖς διελάμβανε, χαὶ ΜῈ 
τούτων ἁρμονίας ἐπλήρου μόλιβδον ἐντήχουσα: Ῥίοπ. Οαββίτβ, ΠΧΧΙγ, χ, 8, 
“0---ϑώραξ (τῶν τειχῶν) λέϑοις τετραπέδοις παχέσι συνῳχοδόμητο, πλαξὶ χαλ- 

ἼΩΝ 
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ΒΌΠΑΙΘΒ, δὲ 165 ρτο]οίθυ ἰόρογθιηθηῦ οὴ ἀναπὲ βαϊγαηί 1᾿ΔηΡ16 
αὐδάν νι 86 ΤΟΙ δῆ ΡΥ ὑπ ἃ1Ὸ ἀ(θ οθύοΪΘ ΔΧ ΘΟῸΓ ΘΒ, 
ἀθ {6110 πιδηϊὸτο ααθ αὐ θᾶ86 86 τϑοοοσάθ ἃ [᾿Θχίγόμηϊςέ (68 
ΘΟΌΓ ΪΠΘ68. 

ὅδ. 9 νων 165. ἀογηϊδιοβ ΡΊΘΥΤΘ5. ὀΐδηΐ τόμ πθ5. 165. ἨΠ6Β ΔῈΧ δὰ- 
ἰγτ68 ἄγθο ἀὰ μ]ομηῦ οὐ ἀπ ἴθ, οἷὐ ἄνθὸ ἀὰ φυΎρβθ, δἷμ (ὃ πθ 
ΤΘοθυοὐ ἀποαῃ ὀδτδη!θιηθπὶ ἀΔαθηθ οϑρὸθθ ἀθ οοὰρ..... . ..-. 
ΡΟῸΓ αὰ6 65 ῥτο)θοῦ!!]θ8 45. ρόΐζγοθο!65. ὀΐαπί ἀόγιόβ πθ ρα ϊββθηί 
ἀόέγαϊγο 165 ογόηθϑαχ. 

0. [μ05 ΘΟΌΡΠΘΒ, ααἱ 86 ταἰϑομθηΐ δὰχ ἤδποθ ρᾶ, ἀ65 ὁοαγ- 
θπήοθτ. οὗ ὡς ὁθὰχ απ ρᾶιίθπί ἀπ τη θὰ ἀ65 ἰουῦβ ἀοίνοης 
ΔΥΟΙΓ ἀθὰχ οοπάέθβ (8 ρ᾽645) 46 Ἰαγρὸ οὐ....... » δ΄η 4αὰ6 ΘΘῸΧ 

χαῖς συνδουμέγοις: Ὑιΐγανο, 1, Ὑ1Π||, 4. 1.68 ῬΊΘΥΤῸΒ αἱ ΘοΙηροβθηὺ 165 ΤῊ 5 
ἂὰ Ῥαγύμπόπομ βοηΐὺ, ἀδη8 ὑοὰίθ 1 δραίββθυν 46 1ὰ σοῃβέγ πούϊοῃ, το]ϊέθβ ΡΔ. 
ἀ65 αὐθιθ8 ἀἀτομᾶθ οα ἴδ 806}1668 ἄδπς5 ἂὰ Ῥίοιη (νου. Ὁ. ΜΆΠ]οσ, ἰ. 1.). 

Πετροβόλους] Οὗ 1ὰ ποίθ πετροβόλων, ὃ τ, 2. 
Παραφόρους] Τδυϊέβ. Οἵ. στιν, 16, Περὶ τὴν ἐκκειμένην γωνίαν, στερεὰν 

χαὶ ἰσχυρὰν οὖσαν, οἱ λιϑοβόλοι παράφοροι γινόμενοι: τχ, 8 (ὰ ῬΓΌΡΟΒ 65 
ὑοῦ 8 ΤΟΠ ΕΒ), Τῶν πετροβόλων τὰς πληγὰς παραφόρους συμβαίνειν χαὶ μὴ 
εἴκειν τοὺς λίϑους μηδέν: ΑῬΡΟΙ]]οάογα, Ῥοϊϊογοόέ., Ῥ. 140, 1. 16 ὙΘβομον, 
Συμβήσεται ---τῇ τάφρῳ πλαγίᾳ οὔσῃ ἐμπίπτοντα “παραφέρεσϑαι τὰ βάρη (ἃ 
ῬΙΌΡΟΒ ἀ685 τηβϑβ865 ροβαῃέθβ 4116, αἰ ὍΠ6 γ1}16 αββϑιόρόθ, βἰἐπόθ δὰ μϑαυῦ ἀπ 
Ῥθηΐθ, ὁἢ ἔαϊῥ ἀόγοα]ο᾽ ΒῸΣ 1᾽88581]]1Δη). 

Ἐπάλξεις] ΘΓ 165 ογόπεαμα;, οἵ, στιι, 1ὅ, οὐ 168 ῃοΐθβ ΒΌΓ 06 ῬΆΒΒΆρΡ6. 
Ὁ. ᾿Επιχαμπίας} ΟΥ̓. τν, 7, [Τῶν τειχέων ---τὰ ἐπιχάμπια.) 
Ἔκ τῶν πλαγίων τοίχων] ( 1, 2, οὐ 1ὰ ποίβ. 
“ιόδους] Ὁ Χο 5, Παρόδους καὶ διόδους ἀσφαλεῖς ἐπὶ τὰς παραβοηϑείας 

τοῦ χάρακος: ΙΥ͂, 8, Τῶν πύργων τὰς διόδους (2) ὡς μεγίστας χαὶ ψαλιϑοει- 
δεῖς ποιήσομεν (νον. 165 ποίβϑβ στο αἰϊνεβ ἃ οδ ἰθχίθ). Ἢ Π6 βΒϑιγαϊυ ῬΡ88 αἾΓΘ 
δὰ Ἰαβίθ 41.6}16 βουέθ 4θ ραββᾶρθθ ῬΆΪΠῸΟΝ ἃ ΘῺ νὰ Ἰοἱ δὰ 8 1: τηϑῖ8 0ῃ 
δαγαῖϊῦ ῬΥΟΡΔὈΙοιηθπῦ ἰοῦ 6 ῬΘΏΒΟΙ ἃὰχ ραβϑαρεβ ααἱὶ ἰγΓανθυβοηὶ 165 ὑ0Ὲ 8 
οὐ ἔογταθπέ, ἃ εἸπίόυθαν 46. 6611685-οἱ, 16 οοπεϊπαϑέϊου ἀὰ ομθταϊη 46 ΤΌΠ6Θ, 
πάροδος (βὰν 068 σμθηλΐπ ἀθ ΤΟΠΩ͂Θ, ΥΟΥ͂. ΤΙ δὗ π|, ὅ, ᾶἃΥθῸ 165 ποΐβθ8), ΘΟ ΊΠΊΘ, 
Ρ- 6Χ, οἴ Ῥμυογάϊαθ, ΠΠ, Χχτπ, 1, Τάς τε διόδους τῶν πύργων. 

Τὰ ᾽βέλη φερόμενα] Οἵ. τν, 2, Φερομένων τῶν λιϑοβόλων ἐκ τῶν πλαγίων 
τοίχων : Ατἱδίοίο, Οὐοῖ, Τ|, γῖ, Ῥ. 2895, 1. 28, Οἷον χαὶ ἐπὶ τῶν φερομένων 
βελῶν: Ὀϊοάοτο, ΧΧ, Τχχχυππ, ὅ, Πολλῶν ἐπ’ αὐτοὺς φερομένων βελῶν: 
ΧΟΥ͂ῚΙ, 6, ᾿Ἰσελήνου δὲ τῆς γυχτὸς οὔσης οἱ μὲν πυρφόροι διέλαμπον φερόμενοι 
βιαίως, οἱ δ᾽ ὀξυβελεῖς χαὶ πετροβόλοι τὴν φορὰν ἀπροόρατον ἔχοντες χτλ.: 
Φοβὸρμο, (ὐἸΟΥγ6 (68 «7ιεἰ[8, ΠῚ, γτι, 80, Οἱ δὲ μήτε χατὰ κόρσης φερομένων 
τῶν βελᾶν ἐχχλίγειν δᾳδίως δυνάμενοι μήτε καλ. : Υ͂, νι, 8, Σκοποὶ οὖν αὖ- 
τοῖς ἐπὶ τῶν πύργων ᾿χαϑεζόμενοι προεμήνυον, ὁπότε σχασϑείη τὸ ὄργανον 
καὶ ἡ πέτρα φέροιτο: δυ]ε5 1᾽ΑΥνΙσαΐπ οἷδό δὰ ὃ τν, 2, ἃ 164 ποίθ Ἔνφιξιν. 
“Ῥέρεσϑαι 86 αἴ ἀὰ Ῥγο]θοῦ]ο ἀδουϊναηὺ 5ὰ ἰγα)θούοϊν : Φορά (Ὀίοδοτο, 
ἰ. 1.), ο᾽ββδὺ 14 ἐγαϊθοζοίγθ. 

Πυλίδας] ῬΡοΕΥ68. ΟΥ͂ΘΖΣ 18 ὃ ΥἹ, ἀγθὸ 168 ποίθβ, ροὰν ἰοὺ 66 ααἱ 60ῃ- 
ΘΟΤΙΘ 168 ΡΟΐΘυΠ6Β ; 1] ἔλαῦ, Θῃ ῬΑ ΙΟΌ]16,, ΓΑΡΡΥΟΟΠΟΡ σι, 8, Πρὸ πάντων 
δὲ αὐτῶν (ς. τὰ-α. τῶν πυλίδων) οἰχοδομήματα χατασχευάζεϊάι, ἵνα --- ὑπὸ τῶν 
πετροβόλων μὴ συντρίβωνται. Οἵ. σαι, 8,. . {πυλίδας) παρ᾽ αὐτοὺς ὥστε 
μήτε χιλ. μήτε ὑπὸ τῶν λιϑοβόλων αὐτὰς ἐχκόπτεσϑαι, 
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ἐχέτωσαν δίπηχυ... ..., ἵνα μὴ οἱ τιτρωσχόμενοι ἐχττορεύων- 
ται μηδὲ χατὰ τὰς διόδους τὰ βέλη φερόμενα τὰς πυλίδας ἐχκόπτῃ. 

(8 ΠῚ) “Ἵπεχέτω δὲ τὸ τεῖχος ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἐξήχοντα πήχεις, 
ἵνα ῥᾳδίως ῇ παραφέβῤειν τοὺς «λίϑους, καὶ πάροδον ἔχης τοῖς 

βοηϑοῦσιν καὶ ταφρείαν ἔνϑεν Ἱχανὴν, ἐάν τι δέῃ. 

(8. ΠΠὴ Τὰ δὲ πλάτη ποιητέον τῶν τοίχων οὐχ ἔλαττον ἢ δέκα 
πηχῶν, τιϑέντας καὶ τοὺς λίϑους ὀρϑίους ἐν γύψῳ, μάλιστα μὲν 

105 τηούβ τῷ πέρατι τῶν μεταπυργίων (ἃ 1ὰ ἔπ ἄθ 1ᾳ Ῥῆγαβθ 4), οὐ ἄθ τὴϑ}- 

αα6. ἀη6 Ἰδοὰηθ οπίγο ἀποχόπτειν οὖ τὸ μὲν πλάτος.  ἵγα μὴ οἱ τιτρωσ- 
κόμεγοι. ἐχπορεύονται ΠΤ. Κ΄. Ῥ, Τῆ..: «μὴ ναοαΐ » 77.. ἃ 1ἴὰ τηᾶγρθ (μέ ομ- 
ηογαΐέ αὐϑοοααηέ, ἰταᾷ. 1α..). ΝουΒ οοῃ]θοίατομβ: ἵνα μὴ τιτρώσχωνται οἱ 

ἐκπορευόμενοι. Ομ φϑυὺ οἶξοι, δπίσθ δαΐγθβ, ἃ Τρραΐ ἀθ ο6 ργοοόδό ἀθ 

οοΥΓ ούϊοη, ᾿᾽ΘΧΘΙΡΙ6 βαϊνδηῦ: Πδη8 Ἂἢ τηδηυβοῦιῦ στο ἀθ ΟΟρθημαραθ 

(5 6 ἀθ Ἰ'διοίθη ἔοπαβ τουδὶ], [0]. 180, 29 60]., 6 488), βοὰβ 16 Ἰθφοῃ παι- 

δείαν ἔν πενίᾳ, ααἱ οϑὺ 16 ῬΟΏΠ6 οὐ ααἱ οϑὺ ἀθ Ῥγθυηϊὸσθ τηϑῖῃ 501} σταϊίαρθ, 

Οἢ Ῥθϑαὺ γΟΪ" ΘΠΟΟΥΘ αἀ6 16 οορίϑίθ αναῖϊῦὺ α᾽ἀροτὰ δουιὺ πενίαν ἐν παιδ. 

α 

8 Π΄ οἰκείων ΕἸ. Υ. Ῥ, : οἱχειῶν ΤΊ. 4151 παραφέρειν Εἰ. Υ. Ῥ.: περϊᾳφέρειν 
Ρ.: περιφέρειν Τῇν. Μαὶδ οἷ. ῬΙαίοι, Πόριϑι., ὙΠ, ». 616 λ, Ὅρα παρὰ τοῦτο 
τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σχεύη..., τοὺς μὲν φϑεγγομένους, τοὺς δὲ 
σιγῶντας τῶν παραφερόντων. 515] λίϑους] ΟοΥτίρος λεϑοβόλους. (ϑν 165 
« ΠΠΟΌΟ]68.», νου. ὃ πι, 1, δὺχ Νοίεθβ θχρ]ῖο.) 41 ἔχης] ἔχη ΠΕ. Υ-. Ῥ.: ἔχη Τῆι. 
44 ἔνϑεν] ΡΙαϊδὺ ἔν δον. 
8 ΠΙ. τοέχων Υ-΄. Ῥ.: τειχῶν Εἰ. ΤΉ. 441 μὲν ἐχραταιοῦ Υ. 5415] συντελοῦν- 

8 Π. Πᾷάροδον « τοῖς βοηϑοῦσιν] Οἷ, χ, 12, Παρόδους καὶ διόδους ἀσφα- 
λεῖς ἐπὶ τὰς παραβοηϑείας τοῦ χάραχος. Π ΏΘ ̓ βααΐ Ῥδ5 ΘΟ παρ ο68 αἰνουβ 
ΟΠΘΠλη8. ἀθ ΤΟΠθ τηόπαρόβ 801} 18 801, 5οϊδ οι. ἀθάδῃβ ἀὰ τϑιηραγί (8 πὶ), 
Βοιὺ ϑηΐγθ 168 ἔοβϑθβ ααἱ θηγθιορρθηῦ 1ὰ ΡῬΙδοθ (δ χ), ἅνθο 16 οβϑιηΐῃ ὧθ 
ΤΟΠἂθ αἱ τὸρηθ θὰ Βααὺ ἀὰ γϑιηραρὺ θπ. ΡΓΙὸσΘ ἀθ8 ογόμῃθδαιχ, οὐ ἀοπὺ 1 
γὰ δίχθ απθβύϊοη δὰ ὃ τῖ. 

Ταφρείαν κτλ] Οἵ, χ, 12, Ἡ ταφρεία, οὐ 1ὰ ποίθ: Ρ. 98, 1. 2ὅ 566. (ἀΔη8 
Ια Τόξοηδο (68 Ῥ]α668), Ὀρϑῶς δ᾽ ἔχει χαὶ χατά τινάς τόπους ἔνδοϑεν ἀντι- 
ταφρεύειν χαὶ χρύπτειν τοὺς τάφρους, ἵνα, ἐὰν πεσόντος τοῦ τείχους εἰσβιά- 
ζωνται οἱ πολέμιοι, πολλοὶ δι᾽ ἄγγοιαν αὐτῶν φϑείρωνται. «1εῖ δὲ χαὶ τὴν 
ταχίστην χαϑ' ὃ ἂν (χαϑὸ ἐὰν Ε΄. Υ. Ῥ. 7}..) πέσῃ τὸ νὴ χάραχα ϑε- 
μένους καὶ φορμοὺς γῆς ἐμπλήσαντας᾽ (ἐμπλήσαντες Ε. Υω Ῥ. 77..) προτεί- 
χισμα κατασχευάσαι. 
8 ΠΙ. “έχα πηχῶν) ΟΥ 7, ἃ ῬΥΌΡΟΒ 498 οοαγύϊπο8 γἠοαϊοημοβ, Οἱ μὲν δε- 

καπήχεις (τοῖχοι) ὑπὸ τῶν λιϑοβόλων οὐδὲν πείσονται : ΤΥ, 1, 6} Ῥαγ]δπῦ 4685 
ἰοῦ, Τὰ πλάτη τῶν τοίχων οὐχ ἐλάττω “ποιοῦντες ἢ δεχαπήχη. 

Τιϑέντας « ὀρϑίους} Οὗ τν, 1, Τοὺς πύργους οἰχοδομήσομεν ἐκ λίϑων οἵων 
εἰρήχαμεν, τιϑέντες ὀρϑίους αὐτοὺς ἐν γύψῳ. ΜΙΠοΣ (ὐοιωαῖ ἄἀε5 ϑαυαηέδ, 
1878, Ρ. 889, ποθ 1) οϑὺ ἀ᾽ανίβ αὰθ λίϑους ὀρϑίους Βὶρτιῖῆθ « (68 μίθ᾽γ} 68 
Ῥοϑδό68 8ι)" οἴη, τον ϊραϊθηιοηί.». ΝΟὰΒ δηξθηᾶοηβ ἀαἐγοιηθηὺ 16 ταοῦ ὄρϑιος, 
οὐ ῬΘῆβοΟηΒ αὐ] οϑὺ Ὀυΐβ ἰοὶ αὐθὸ 16 τηϑιηθ 860ὴ8 α ἄδηβ 168 χρυ  ββίομβ 
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ααἱ δογέθη Ὧ6 βοϊθηΐ ραβ δίοβϑόβ, οἱ ἀπ 165 ργο θοί!!]θ5, ὐεναπί 
ἀδη8 168 Ῥαβϑδρθβ, Π6 Ὀγβοηΐ ρᾶ8 165 Ροίθυηθ8. 

81. 1νο ἄτι γοριραγέ. 

Θπ6 16 τοιηρατί βοὶΐ ἃ ὑπὸ αἰβίαποθ ἀθ βοϊχαμπίθ οοπόθϑ (90 

Ρὶ6 45) ἀθ5 τηϑίβοηβ ἀθ [ἃ υ1}16, βοῖτ 4 Ὅη Ραΐθθα ἰδο ϑηθαὶ 
ὑγϑηβρουου [65 ἰμοδοῖοβ 16 Ἰοηρ 46 1᾿δποθίπέθ, απο αἱ απ ὁΠ6- 
τηΐῃ (θ Το μθ ΡΟᾺΣ 165 ἐΌαΡῸ8 46 βϑοοιῖβ, οὐ ϑῃῇῆῃ, δὴ οδἂϑ ἀθ 
Ὀοβοΐη, ᾿᾿θβρδοθ βυηβαπέ ῬΟῸΣ ΟΥ̓ΘΆΒΘΙ ἀπ ΤΘἰγαπομθιηθηΐ ὑρηέό- 
γθιι. 

8 ΠΙ. Οὐρηϑίγιιοξῥογ, (165 σοιιγ 68. 

1. Οῃ ἀοἷΐ ἀοημοῦ δΔΧ τηπ]8 δι πιοΐηβ αἷἰχ οοπαόέοβ (15 Ρ645) 
α᾽ὀραίββθαν, οἱ 165 ΘΟ βέσπτΘ ἄγθὸ (68 Ρίθυτοβ ρἰδοόθβ ἀδη5 ἀπ 

Ὀρϑία φάλαγξ, Ὄρϑιος λόχος, αὶ 86 ἀἰδοπὺ 48 ἐγοὰρ68 ἔουτηόθϑ Θῃ ΘΟ] ΠΠ68, 
ο.-ἃ-α. φγόβοηϊαηῦ ρθὰ ἀθ ἔγοπηί οὐ θθαυοοὰρ ἅ8 ργοΐξοπάθυαγ. Οἷ. ϑυϊᾶαβ, 
ΔΥῸ 1016 Ὀρϑέα : Ὀρϑία λέγεται φάλαγξ, ὅταν ἐπὶ κέρας πορεύηται, πολλαπλά- 
σιον ἔχουσα τὸ βάϑος τοῦ μήχους. Καϑόλου μὲν παράμηκες λέγεται πᾶν 
τάγμα, ὃ ἂν τὸ μῆχος ἔχη τπιλέον τοῦ βάϑους" ὄρϑιον δὲ, ὃ ἂν τὸ βάϑος τοῦ 
μήκους. Αἴπδὶ ποίγθ ἐθχίθ νουᾶγαϊ αἰσθ α6 168 Ῥίθυυθθ, ἰδ: 668. θὴ ρδγ8]- 
Ἰέϊόρ᾽ρδᾶ 65 σϑούδῃρ]θβ, ομὲ 188 Ἰοπριιθβ αὐδίθβ θηραρόθβ ἀδη8 16 οοπβύνπούϊοῃ, 
εὐ Ῥγέβοηϊθηὐ ᾿Ὅπθ 468 ρούϊξοβ ἴδοοβ. δὶ ἄθῃογβ. Οδύξθ τηότηθ αἰβροβιςἴομ 
οβὺ ἀξογιθ ἀπ ρθὰ Ρ]08 θὰ8 μὰν ῬἈΐοπ, τν, 6 (οἵ. Νούδθβ οὐ ἐἰα 68), .2έϑοι 
ἀργομέτωποι, πεπελεχημένοι ἐπὶ μῆκος τίϑενται. ΟΥ̓, ΤΑ ΠΟΥ πΙΘ 46 ΒγΖᾶποθ, 
Χιι, 4 (θη ρῬδυϊαπὺ 685 ῬΊΘυτ 8 ααἱ οοπιροβοηὺ 16 ρα 4685 τοιηραγίβ 7υβαυ ὰ 
10 1.2 ρἱϑθαβ 46 ἐθυσθ), Τοὺς δὲ τοιούτους λίϑους μεγίστους χαὶ σκληροὺς 
εἶναι καὶ ἀλλήλοις ἁρμόζοντας καὶ τὰ μήχη κατὰ βάϑος ἔχειν τοῦ τεί- 
χους εἷς τὸ μὴ δᾳδίως ὑπὸ τῶν χριῶν διασείεσϑαι ἢ ὑπὸ τῶν χελωνῶν 
διορύττεσϑαι. 
Ἐν γύψῳ] ΟΥ̓ Ιὰ ποίθ ἄπ 8 τ, 1, 8: οδἰΐθ τηῦπιθ δχργθββίοῃ. 
᾿Οξεῖς] ΟΑἸογρίο Μαγίϊηϊ, ἱπρόπίουν ἄπ χνϑ 5ἰδο]θ, ἄδὴβ 5ὸὺὴ ἰγαϊΐό ὁαϊό 

ΕἸς. 2. ῬᾺΣ Ῥτοχηΐβ (ΤΌΣη, 1841), ἄοππο (Ρ]. νι, ἢρ. 9) 18 
ἤραντο απ ἰοὺ ἀοπὺ 16 ρΡᾶγθιηθηὺ φγόβθηΐθ ᾿Π6 
ἀδἔθηβθ πὰ τη ρθησθ. Ὗου. 18 ἢρ. 2 οἱ-οοῃύγθ. --- 

3 «Τλθποοίηΐα 46 Ῥαθβίμση οϑὺ Ὀϑύϊθ 6. ᾿τητη  η868 ὈΊΘΓΓῸΒ 
!"--- » 4θ 1116, ὁπ. ἔοσττπβ ἄθ ριβ)]δόριρὸᾶθβ, δββθιη]όθβ 
κοδο δ τηζεν » 588 ἸΠΟΡΟΪΘΡ, ἀοηΐ ἰὰ ραγύϊθ οχίόγιθασθ θϑὺ ἰ811}166 

» ἃ Βχ ἴδοθβ οοϊήσηθ 168 αϊδιηδηΐβ.» (ΥΥ̓ ἸΏ ΚΟ τηδημ, 
δαηιηιοῖο ἩΓΕ, ὑ. 11, ν». 886. ΤῬοπδυδβοβίηρθη 
1828.) --- Οἢ, οἱ -ἀφββοιιβ τὰ δαίτο ργοοόβό αὐἱ ἢ ᾿6ϑὺ Ρὰ8 
ΒΒ ΔΠΔΙΟΡῚΘ ἃΥθῸ Οθιχ-οὶ : τΥ, 0, “ίϑοι ὡς σκχλη- 
ρότατοι ἐχτέϑενται προέχοντες ὅσον σπιϑαμὴν 
χαὶ διεστηκότες ἀπ᾽ ἀλλήλων τοσοῦτον ὥστε εἷς τὴν 
ἀνὰ μέσον χώραν ταλαντιαῖον πετροβόλον μὴ παρα- 
δέχεσϑαι, ἵνα μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν τὰ τείχη μηδὲν πάσχῃ. 

«ΤἹιϑοβόλων) «Τιϑοβόλος (ὁ) ἃ ῬΟῸΣ 5. ποΏγτηΘ οχϑοῦ 
Πετροβόλος (ὁ). (Οη ἰχοῦνο διββὶ «Ζϑοβόλον οὐ Πετρο- 
βόλον, ἀνθ ὄργανον δχρυϊτηδ οὰ βοιιβιθῃξθπᾶς ; Ρ. 6χ. 

Τοι" αὐϑὸ δοεβαφε8 
α' αργὸβ ΜΑΈΤΙΝΧΙ. 

Ηέτοῃ, Βέϊορ., ὃ τιι, ΚοὨ]γ-ἢ ἄβίονυ : Βίίοῃ, Ὁ. 48 Ὑ Θβομον: Φοβὸρῃο, Απέϊᾳ. 
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ἐχ κραταιοῦ λίϑου τὰ ἐπιχαιρότατα τῶν μεταπυργίων συντελοῦν- 
τας, εἰ δὲ μὴ, ὀξεῖς" ὡς ἥκιστα γὰρ πείσεται ὑπὸ τῶν λιϑοβόλων. 
(2) Πὴ ἐλ΄ττω δὲ τῷ ὕψει οἰκοδομείσϑω ἢ εἰχοσιπήχη, ἵνα αἵ 
πρὸς αὐτὰ χλίμαχες τιροσαγόμεναι μὴ ἐξιχνῶνται τοῖς τείχεσιν. 
(8) ᾿Εμβλητέον δέ ἐστιν εἰς τὰ τείχη χαὶ τοὺς τιύργους ξύλα δρύΐνα 
διὰ τέλους συνεχῆ διὰ τεττάρων τεηχῶν, ἵνα, ὑπὸ τῶν λιϑοβόλων 
ἐὰν χατά τι πονήσῃ, ῥᾳδίως ἐπισχευάζωμεν αὐτά. 

(4) Ποιεῖται δὲ τὰ μὲν κατάστεγα χαὶ ἐπάλξεις ἔχοντα, οἷα ἂν 

συντελ 
τας ΕἸ. Υ. Ῥ. : ποιοῦντας }.: ποιοῦντας Τῇ. 411] ὡς γὰρ ἥ κιστα (οἵ. Ἠότο- 
ἀοίο, ΙΧ, 18) πείσεται ὃ 5414] ὡς ἤκιστα γὰρ πείχεσιν" ἵνα αἱ πρὸς αὐτὸ Εἰ 
(ἰδοπθ οοιηργοπδηὺ -σέται ὑπὸ - εἴχοσι πή-). 414] πείσηται Υ. Ῥ.: πείσε- 
ται 1}. 

2. ἐλάσσω ἘΙ. Υ. Ῥ. 11ν. 5614 εἰχοσιπήχη] εἵκοσι πήχεσιν Υ, Ῥ.: εἴχοσι 
πήχεσιν 1];. Οἵ. 6, Οἱ τοῖχοι ἔσονται δεχατπήχεις τῷ τὲ μήκει καὶ τῷ πάχει: 

οὐ τν, 1, Τὰ πλάτη τῶν τοίχων οὐχ ἐλάττω ποιοῦντες ἢ δεκατιήχη. 1] αὐτὰ] 

αὐτὸ Β΄. Ρ' Υ. ΤῊ. 614] ἐξιχνῶ" ται ΕἸ.: ἐξικ ται Υ.: ἐξιχῷ “ται Ῥ.: ἔξι- 

χῶνται ΤῊ. 615] Νοῦβ ργοροβομβ 46 τὸ: ἕνα πρὸς αὐτὰ αἱ κλίμακες προσ- 

ἀγόμεναι μὴ ἐξικνῶνται [τοῖς τείχεσι». (ΟΥἉ, τν, 4, Νοίθ5. οὔ αα65.) 
8. ὑπὸ Ε΄. Υ-.ο Ῥ.: ἀπὸ ». ΤΙ. 44| πονέσῃ ΚΕ. Ῥ. Ῥ. Τιι. 414! ἐπισκευάζο- 

εν ἫΝ Κι ΡΟ ὙΠ 
4. τῶν μεταπυργίων απἱ 8α1ὺ Τινὰ δὲ (ργαβθ ὅ) οϑὺ ρϑαΐ- δίγθ ἃ ὑγϑηβ- 

}ιΐνοδ, ΤΧ, χ, 8, οἴ.) Ζϑποδοῖοθ, Ῥόϊγοθοῖθβ βοιὺ 165 ποῖηβ σα]ραῖτθδ 68 
ΤΩΔΟΉ 685 46 ρσΌΘΥΤΘ ἀδβίρῃόθβ ΡῈ. 16 ἐθῦτηθ ἐθομηΐαὰθ ἀθ Παλέντονα (Ηδγοι, ᾿ 
᾿. 1.). δα. 1ὰ οοπδυγαούϊοι 46. 668 τηϑομῖπθβ, γΟυοΖ [68 ἐγαὶϊψόβ βρθοίϊδιιχ αἢ 
Ἡόγου οὐ ἄθ ΡΒΠ]οη. ἱποϊ α!]ό5 Βόϊοροϊηιιοδ, οὐ 165 δχρ! !οαύίοπβ ααἱ δοοοα- 
γΡαρποηὺ Ἰ᾽δἀϊ οι αα᾽δὴ οπὐ ἀοππηόθ Κόρην οὐ ΗΒ ἀβίον : οἵ, δὰ οαΐτο, Υ͂. 
Ῥγοα, Οπίγοθαϊίβεο α᾽ Ἡόγοη α᾽ ΑἸοσαμαᾶγῖο. 1.6 ΠΈΠΟΡΟΙ]Θ, ο᾽δϑὺ 16 δαϊδέο 6 Οὖβαν 
οὐ 46 Τιΐαβ; ο᾽ϑϑδί Ὧὴ6 τηδομίηθ ααἱ ἰᾶποθ ἄθβ Ῥίθυτθβ, Ὀΐθῃ αἰβυϊποίθ ἀρ ἰὰ 
οαἰαριές, καταπάλτης ὀξυβελής, ον χαταπάλτης, οὐ ὀξυβελής, ααἱ π᾽δηγοίθ 
αὰ 465 ὑγαϊΐβ. Οἡ γνοὶδ ἀδη8 105 Ἰθχίαθθ απθ, ἃ οὐδ 6 λιϑοβόλος οὰ πε- 
τροβόλος, 1ϊὶ ἔααῦ βοιβ- ϑηὐθπᾶγο κχαταπάλτης, 8ῖ 66 τιοῦ π᾿ θβδὺ Ῥὰ8 Θχρυϊτηθ. 
Οοϑῦ ἂμ δύγθυυ. πὶ ἔαϊῦ, ἀὸβ όροσαθ 46 ῬοΙυθθ οὐ ἀθ Ῥμῖϊοπ, 16 χατα- 
πάλτης οὐ 16 πετροβόλος γουῦ ἄθ Ῥαὶν οὖ δοιραρῃομ, τηδῖβ ΟὉ Ὧ6 οοπηϑῖς 
ῬΙαβ, 5 ΤῸπ 6. ἃ 7δτηαὶβ σΘοηπα, (6 Πετροβόλος χαταπάλτης. Οἵ. τν, 1 οὐ 2: 
Ῥ. 98, 1. 2, Εἰς ἕχαστον ἄμφοδον δοτέον ἐστὶ λιϑοβόλον δεχὰ μγῶν καὶ 
χαταπάλτας δύο τρισπιϑάμους : 1. 16, Τοῖς χαταπάλταις καὶ τοῖς λιϑοβόλοις 
- τυπτόμεγοι : Ὁ. 98, 1. 10, Τοὺς πετροβόλους καὶ τοὺς ὀξυβελεῖς ἐπιστήσας, 
οἷο. : Βέϊορ., ὃ τιχ, Βραχέωα ---προειπόντες ---περὶ τοῦ χληϑέντος ἀεροτόγου χατα- 
πάλτου, λιϑοβόλου δ᾽ ὄντος : ῬΟΙ͂ΥΡ6, ΥἼΠ, τχ, 2, Τοῖς τε πετροβόλοις χαὶ κα- 
ταπέλταις τυπτόμεγοι διεφϑείροντο: Υ͂, ΧΟΙΧ, 7, Συναχϑέντων δὲ χαταπελτῶν 
μὲν ρν΄, πετροβολιχῶν δὲ ὀργάνων χε: οἷο. ΤΥΔΏΒροΟΒΟΖ οὐ τϑίγ ΠΟ Π62 τὲ 
ὁΠ6ζ Ὀίοδοτοθ, ΧΥ͂ ΠῚ, τα, 1, Βέλη δὲ παντοδαπὰ καὶ χαταπέλτας ὀξυβελεῖς [τε] 
χαὶ πετροβόλους. Ταμαϊθ αὰθ 16 χαταπάλτης οβὺ βαυίουαῦ ἀοϑύϊπδ. ἃ ἀδοίπηθν 
168 οοτη θα ἐδηΐβ ἃ ἀὴ6 ογαηᾶθ αἰβέαποθ, 1ὰ ἕοπούϊοη ἀὰ Ῥδίγοθοϊθ οδϑὺ: 15 
ἄδη8 1᾽αἰΐδαθ ἄθ8 ρίδοοβ, ὁ γδη]ον 165 τηὰγ 8 11}165, βρόοϊα]θτηθηῦ ἄθ γθ- 
ΨΘΥΒΘΡ 168 ογδῃθαῦχ οὖ ἴὰ ραῦίϊθ βυρόγίθασθ ἀὰ τὰν, ἀοηὺ 1 ἐραϊββθαν οϑὺ 
Βόηδνδ]θτηθηῦ τηοϊηᾶν ατ8 16 ρίϑᾷ ἀὰ τοιηρατὺ: οὗ τ, 2 οὖ ὅ: τπ|, ὃ οὗ 7: 
ιν, ὅ οὐ 6; ντπ, 8,7 οὐ 16: τχ, ὃ: χ, 4, οἷο. ; 25 ἄδηβ 1ὰ ἀδἔβηβθ, 46 οοπύτθ- 

᾿ 
. 
᾿ 

᾿ 
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ΒΘΎΡΒ6, δηραρόρβ ἀΔΠη5 16 τὰὰγ βαϊγαμὺ 16 56Πη5 ἀθ ΘῈ ἸΟΠΡΈΘΕΓ. 
Οπ οιηρὶοῖθτα, ἀδη85 165 Ῥοὶπίβ 165 Ρ]Ὲ5 ἀδηρΌΥΘοχ 465 ΘΟῸΓ ΘΒ, 
(65 ῬΙΘΙΤΟΒ ἀπγ65: Βἴπομ, Αθ5 ῬΊΘΙΤΟΒ. ἄγθὸ θοβϑαροβ 54 ΠΠ|Δη{85: 
Οἶδδὲ αἰπβδὶ απ 61165 διισοηΐ 16 τηΟΪπ5 ἃ Βοιτν ἀ65. ΠΠ ΠΟΘΟΪ]68. 

2. Ομ πθ 165 ἔδθταῳ ρὰ8 4 πιοΐῃβ 4θ νυἱηρί οοπαόθβ (80 ρ]648) 
46 παπίθυγ, δῇπ 46 165 πηθίξθ ἃ [8011 (6 1᾿ϑβοα]δᾶθ. 

9. ΠΠ δας πουϑὺ ἀδῃβ [ἃ ΤηΟΟΠΠΟΙῚΘ 465 ΘΟΌΤΕΠΕΒ οἱ (68 ἰΟΌ78, 
(65 ροπίτοβ ἀθ οῃδηθ δϑβθιηθ]όθϑ θοπί ἃ θοαπί, ἰουπιαπί 465 ομδῖ- 
ΠΑΡῸΒ αἰδίαπίβ. υϑυ δ] θθηΐ 168 ΠΠ5 (465 δαίτο5 46 απαίτο οοὰ- 
ἀόρθ5 (6 ρἰθ45), αἥηῃ 4116, 51 1658 ρόξτο 165 Θπαοτημπιαρθηΐ απ 6]. 6 
Ῥαυ 6 Ἃ65. ΤΌΤ, ΠΟῚΒ. ῬαΪΒΒΙΟΠ5. 165 Τόρδτου [δο  Ποτηθηΐ. 

4. Οἰ οοὔγτο οογίαίποϑ οουστεϊποβ αἴ ἰοὶξ οἱ οαἡ 165 τὰπηΐϊξ (6 
ς-ς, 

Ὗ 

Ῥαξέγ 165 Ὀαῤίθγὶθβ 46 1 αβϑιόροαμξ, αἰ ΘΟ μΟο οὰ 46 ΓΘΏνΘΥΒΟ 1608 ἐΟῸὙ5 ἀθ 
Θμαρρθηΐθ, ἰογίαθβ Ὀόιγοβ οὰ δαΐτοβ, φρογέϊαθθβ, ναίββθαιιχ, οὗ ΘΠΡῚΠΒ 
αἴνθῦβ ααὶ βοηῦ ἈΡΡΓΟΟΙΒ 65 ῬΔΣ ἰθυγο Οἱ ῬΔ1 τηθῦ: οἷ. τγ. 2: [{στι],10:] Ρ. 96, 
1. 2, Τῶν γὰρ λιϑοβόλων τούτων (3: οὕτως Ε΄. Υ. Ῥ. Τῆ..; οοἰΐθ Ρῇγαβα δύ 
οἰξέθ οοτηρ!ὀξθυημθπὲ οἱ-ἀθββοῦβ, ὃ ν, ποΐίθ Βελοστάσεις) εὖ πεποιημένων καὶ 
τῶν βελοστάσεων ἐπὶ τῶν ἐπιχαίρων τόπων χατὰ τρόπον ἐπεσχευκπσμένων 
χαὶ τῶν χρησομένων αὐτοῖς ἐντέχνων ὄντων, οὔτ᾽ ἂν [γερροχελώνη] μηχά- 
γημα οὔτ᾽ αν στοὰ οὔτ᾽ (ἄν) χελώνη ῥᾳδίως προσαχϑείη, οἷο. --- (ἢ, 1ὰ ποὲθ 
Ταλαντιαῖος πετροβόλος, ὃ Χ, 4, βὰν ἴα ρογἐέθ ογαϊπαῖσο 468 ρέἐγοθο]ββ. 

2. Εἰχοσιπήχη] 1Τὐοχρότγίθποθ ἃ ἀόπιοηίσό απ (68 τηῦτβ α᾽ θην ΤῸ ΟἿΧ 
τηδέγοβ ἀθ δασὺ ργέβθηζαϊθηθ ὑπ ορβίδοϊο βαΐβαπέ ἃ 1᾿ϑβοδὶδᾶθ, οὐ ο᾽ δὲ 1ὰ 
Βδαίθυῦ ΘΏΘΟΓΘ δα μη8θ6 δυ)ουγα Ππαϊ. ᾿ 

8. Ἐμβλητέον χτλ.] Υον. Ιὰ ἢρ. 8. (ὧδ ΡῬγοορέαέ ἃ διό ποῖὶβ θῇ ὑβᾶρθ δὰ 
: τηουγϑη-ἂρο. Οπ ἐσοῦνθ ἀ8η8 ΡΓΘΒαῸΘ 

ἰουΐεβ 168 οοηβύγαούίοηβ, ἀὰ στθ δὰ 
ΧΙ5 5ἰὸο]θ, 16 ἔσο ἀθ ρίδοθβὲ 46 
Ῥοΐ5 πουόθβ Ἰοῃρι ἐπαϊπ]θτηθηὺ ἀ8η5 
1 ἐραίββθιν 468. τη Πγ5 6 ὀϊόναίϊοι 
οὐ τοῦθ δὴ ἔοπαδίϊομ. (68 Ῥιδοθδ 
Ὧθ Ῥοὶβ ναϊθῃῦ ὉΠ ὁ ΔΥΥΙΒΒΑΡῸ 
γαγϊαυΐ ἀἋ6 05,12 ἃ 05,380. 1.8 
ῬΙαραγὲ οπῦ πὶ μὰν 56 ἀέίγαϊτο ἃ 
Ῥαῖν θῃ 1αἰββαπὺ (65 νἹᾶθβ ἀδηβ 1ὰ 
οοπβίγποίίοι. Οἵ. Πμέοπ, Ταρσέϊηιιεβ, 
χυ, 69, ἃ ῬΥΌροβ 468 1ὰ οοπβίσοὐοη 
αἴ φρούριον. Ῥ. 287 Νίουγδῖαδβ, 
Καὶ εἰ μὲν λίϑος ἢ πλίνϑος εὑρίσ- 
χεται, οἰχοδομῆσαι ξηρὸν δεῖ καὶ 
δῆσαι διὰ ξύλων ἀσφαλῶς καὶ συ- 
γεχῶς. 

4. Κατάστεγα) Οἷ. ». 91-92, Ἐπᾶ- 
ραι τὸ τεῖχος ζοὺν χαϑελόντας τοὺς 
προὔπιάρχοντας προμαχῶνας, ἀλλ᾽ 
ἐπ᾽ αὐτῶν τὴν οἰχοδόμησιν πεποιημέ- 
γοὺς χαὶ ἄλλους ἄνωϑεν χατασχευά- 
σαντας κατάστεγον ποιῆσαι ταύ- 

Ῥ Ἣς ᾿ τὴ τὸ τεῖχος: ᾿πβουιρύϊου 68 ΤΠ 8 
Ιἰοοεϊξἑΐον, αὐ τι" ἀα σουγ ες αὐεα Δ᾽ Αἰ μόπει, Οον. ΩΝ, Αἰίο., ἃ. ΤΙ, 

οἰαΐπαρεβ ἐη δοῖβ, ἀαργὲβ ῬΉΙΠΟΝ. 9 167,1. 62, Καταστεγάσει δὲ καὶ 
(Οουρ6.) τὴν πάροδον : Αρρίθη, Ῥιηέφιοδ, 
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᾿ ᾿ ᾿ - ’ - ᾽ - [4 

συμφέρῃ. (5) Τινὰ δὲ τῶν μετατιυργίων συντελεῖται ἐν τοῖς ἄρ- 
, ͵ }] “ Ν »Ἤ , ᾿ ΒΝ 2 ΠῚ 8 νὰ 

μόζουσι τόποις ἐπάλξεις μὲν ἔχοντα, παρόδους δὲ οὐ, ἀλλ᾽ ἀαττὸ 
τῶν οἰκοδομημένων χριῶν τοῖς τοίχοις ἐπιβολαὶ ξύλοις καὶ σα- 
γίσιν ἔχοντα ἵνα κατὰ τὰς γινομένας ττολιορχίας λαμβάνωνται ὅταν 
δέ Ὶ ὃ ω ὉΝ ὃ ὃ ω 4... δ.» δὲ 4 μὰ λύ " 

ἔῃ ἐφοδεύειν ἢ διαχινδυνεύειν ἐττ᾽ αὐτῶν μηδὲν ἡμᾶς κωλύῃ, καὶ 
2 “" ’ ο ς ΄ -ΌΓ Ν 

σπάλιν ἀφελοῦσι τὰ ξύλα, ὅταν ἁρμόττῃ, βραχεῖά τις φυλαχὴ κατα- 
3 »Ὕ ΕῚ 

λείπτηται" κυριεύσαντες γὰρ αὐτῶν οἱ πολέμιοι ἢ πάλιν ἀπίασιν 
- ΄ 

οὐ δυνάμενοι εἰς τὴν στόλιν τταρεμττεσεῖν, ἢ, βραχύν τινα χρόνον 
-“ “ ΒῚ “ 

ἐπὰν μείνωσιν, ὑπὸ τῶν βελῶν τυπτόμενοι ἀπολοῦνται. (0) Τινὰ 

ῬΟΒΘΙ αρτὸβ ποιεῖται δὲ. 511 οἷα] ΟἸ. ἀταὺυχ (1 ουεβοαϊίοηβ ἀ6 Οαγέϊιαρο, 
Ῥ. 196) ἃ Ῥγοροβό οὗ. 

ο 

δ. δὲ οὔ ΕΒ. Υ. Ῥ.: δὲ μὴ ". (εἰ οὔ ἃ ἴὰ ταιταο): δὲ μὴ Τῇν., οὲ ἃ Ἰὰ τοδτῶθ 
οὔ. 44] ΜΠ1ον (ϑοιγηαῖ ἀθ5 δαυαμίβ, 1878, Ρ. 429-480), οοπ͵θοίαγτα: .14λ}᾽ 
ἀπὸ φκοδομημένων ἱχκρίων ἐπιβολαὶ ξύλων καὶ σανίδων ἔχονται, ΥΘΟ 66 8688 : 
«Μαῖβ ἄδηβ 16 οοπβδυγαούϊου. 65 Ῥ]αὐθβ- ΥΩ Θ8. οπ ἃ 801" αἰ Ῥπομιῆββου. ἀ8Π5 

165 τη 65 Ἰθὐόθβ ἄθ Ὀοΐβ οὖ ἀθ ρΙδῃομθβ.» Αὰ ᾿ἴθὰ 46 χρειῶν, 46 Βοομδβ 

(Τταϊξό ἀὁ ονἐἰβοαίίοη, οἰο., Ῥ. 84, ποίθ 2), ἃ ργοροβό χέρων (θοῦ. χερῶν). 
Μαὶβ χριῶν μθ ρῬαγαῖΐ ρᾷ8 αἰἐόγό. Οἷ,, θὰ οἴει, ἀδηὴβ 1 ̓πβουιρύϊοη 08 ταῦ 8 

ἀ᾽ Αἰμβὸποϑϑ, Οον}. ΤΉβοῦ. Αἰξῖο., ἐ. 11, ἢ 167,1. 72: Καὶ ἀπογεισώζσει ἐχἹ 

τοῦ ἔξωϑεν γείσοις Κορινϑίοις ἀναξῶν το[ὺ]ς [χΧ]ΡΙ ΠΟῪΣ ἁρμόττοντας. Νο- 
ὑγθ ὑθχίθ, ααἱ οϑύ, ἃ σοὰρ 80ν, ρυαυθιηθηῦ Θουγοιωρα ἃ ραγύϊ 46 ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τῶν, ποὺ ραγαῖὺ ἄθνοῖν δίγθ σάφα Ὁ] ἃ ρϑὰὰ φγὸβ αἰπϑὶ: ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἐνῳχοδο- 
μημένων κριῶν τοῖς τοίχοις ἐπιβολὰς ξύλοις χαὶ σανίσιν ἔχοντα, ἵνα 

χατὰ τὰς γιγνομένας πολιορχίας ἐμβαίνοντας, ὅταν δέῃ, ἐφοδεύειν χτλ. 

414] ἐπὶ βολαὶ Υ.: ἐπεὶ βολαὶ Ῥ,ι 414] αὐτῶν γαΐϊο. 220 : αὐτὸν ΠΤ. Υ͂. Ῥ.: 

αὐτοὶ ρΡ. ΤῊ. “51 οἱ (οοττῖὶσό θη οὐ) δυνάμενοι Ῥαγίδ. 2445. 41] παρεμπεσεῖν 
Ε΄ Υ-. Ῥ.: παρεκπεσεῖν ρ. ΤΙ. Παρεμπεσεῖν 86 τοίγουνθ 4 ΠΘῸὙ5 Ομ ῬΏΠ]ΟΙ, 

Ῥ. 6ΘΧ. Ῥᾶρθ 98, 1. 14, οὰ Τ},.. ἄοῃπθ ἄνϑθὸ ὶ οὐ ρ. (οογυῖρ 6) παραπέμπωσιν, 

δα ῖ8. αὰθ .17. οὐ Κ. οπὖ οομβοσνό 16 θοωπΘ ἰθφοπ παρεμπέσωσιν : οὐ 46 ποὰ- 

νϑδὰ ρ. 104, 1. 8, παρεμπεσόντες (88 π8 ναγδηίθ). 

θ. ἕξουσι] ἔχουσιν Ε΄. Υ. Ῥ.: ἔχουσι Τῇ. 

ΧΟΥ͂ (τριιρατὺ ἀθ Οαγμαρθ), Καὶ ἐν αὐτῷ χοίλῳ τὲ ὄντι χαὶ στεγανῷ : Ὠῖοπ 
(ὐαββίαβ. (θριτοτμθ) ΧΧΙΥ͂, χ, 8 (τοιρατὺ 46 ΒυΖαποθ), Καὶ ἐπάνωϑεν αὐτοῦ 
περίδρομον καὶ στεγανὸν καὶ εὐφύλαχτον ὑπάρχειν. 

Ἐπάλξεις} Οἵ, ντπ, 18. 
᾿ ὅ. Ἐν τοῖς ἁρμόζουσι τόποις Οἵ. τ, 3, Κατὰ τοὺς ἁρμόζοντας τόπους, οἱ 
ἃ ὩοΟίθ. 
Κριῶν)] ΥΟΥ. Ιὰ 39 ἢρ. ἀ6 1ὰ ρ. 88 οἴοζ ἀθ οομαβ, Τγαϊξόέ ἄς ζογεϊβοαϊίον. 

Οὐ. Ο. ΜύΠοΡ, 126 ηνιυῖηι. Αἰΐοη., Ὁ. 08, ἃ Ῥγοροβ 46 1 Ἰπβουϊρύϊομ. οἱδόθ 
δχ Νοίρθβ οὐ δίαθβ: « Κριὸς --- μέρος τι τοῦ Κορινϑίου κίονος, Ἠφδγοδῖαβ. 
Φύδι ρᾶγέθηι Οον αὐ α6 οοϊατηπδο ΟἸΐπὶ βρη βοάν θυαπι Πα] δ πὰ Δ] 18 πὶ 6556 
Ροββ6, αιδη νοϊαΐαβ, αυἱθύϊηϊβ οουπῖθα8, ααδ]ῖα δον β Ατημηοηΐβ οαρ δὶ αὐβη- 
δθθδηθαν, 5 π}}}}}πλ88, 488. ἴῃ ΟοΥἰ ματα οαρὶ θα] ατὰ ὑγδηϑαὐδβ 6588 οομδύδὲ 
ΔῸ Ιοπῖοα ταὐϊομθ. Ναπο οχ νοϊαίαθ ἥριατα ἃ οαρὶθα ] 8 οὐΐατη δ ΘΟΥΌΠΔΤΙ 
ὑρδῃβιαία θϑὺ, ἰΐὰ αὖ θὰ ταύ ]β αὐἰθαθάδιῃ βαβύϊηογοίαν, αἀποσμη ἤρατα 
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ογόπθδιχ, αὐδηα 6614 δὲ ἀνυδηίαροαχ. (5) Ομ δὴ οομῃβίσγεϊ α᾽ δὰ- 
ἴτ65, ἀδὴ8 165 Θῃαγοὐἐβ ΘΟΠΥΘΠΔΌΪΘΒ, ἀΥ̓ΘΟ 4685. ΟΥόμΘΔΙΧ, 588 
Οἰθιηΐη ἀθ το 6, πηϑῖβ τημη65 (6 ροηίβ-υοἱαμιέξ [ογηιόβ 6 ροιι- 
ἐγοῖϊθ8 δὲ ὧδ τιαᾶγίογβ ψιὶ ρογέίοηέ 8} (1658 οογϑϑαιω; πιαροηηέβ ἀἄαΉ5 
ἰ65 ἨΔ: ΘᾺ ἰδ 08 (6 βἰὸρθ, σΐθὴ Π6 ΠΟῸΒ διηρθοιθ 46 φιοηέευ 
ΒῈΠ ΟΘ5 ῬΙΒΠΟΙΘΙΒ ΡΟΙΓ ΟἸΤΟΌΪΘΥ οὐ δοιηθαί 8, 511] οδὲ θϑβοίῃ; 
οὐ ἀ᾽δαΐγθ ραγί, Θῃ]θυΟἢΒ 168 θοΪ8δ αἀπαημα οο]α οϑί ἃ Ῥτοροβ, οἱ 
1 ποῖβ βαΐῆγα (6 Ἰδίββου 1ὰ ππθ ρϑεϊθ ρατᾶθ. Οπθ 168 θη μΘιηΪ5 
5 ΘΙΩΡΑΤΘηΐ, 6 οἴἶδί, 4 68. δουν πο, οὰ Ὀΐθη, ἔδαία 46 ροι- 

γΟΙΪ᾽ βαπίου ἀδη5 1 Ὑ11]16, 11 θὰ ἔδπᾶτα θα γθ δὴ τοίγαϊίθ, οα Ὀΐ θη 
115 π6 ἑαυ ἀθγοπΐ Ρὰ5 ἃ Υ ΡῬΟΤΙΣ 5018 165. το] 165 46 14 ἀέΐβηβο. 

6. θ᾽ Δαίϊ8 8 ΘΟ 65, ΘΟΙμμη6 ἃ ΒΠΟάΘΒ, βομπὺ ἔουμηόθβ ἀ ἼΠ6 

ἄπα5 νοϊαΐδβ ἸΙϑηὶ ἤδρχα πέρι 56 σοῃ)πηρογεὶ.. . . . Θυοᾶ Δ] σοΥΌπδ6 οΥ- 
ῃϑιηθηξατη χριοὺς ἀϊοίιτη 6886 ἤηρογο ᾿ἰοθὺ δ χριοὺς ἀϊοία, 6886 {ΐριια Ἰοη- 
βίαβ Ῥγοϊθοία ἀθιηοηβέγαὺ ῬΏΪ]Ο Ῥ. 80, τηυτότσατη χριοῖς ᾿ηϑἰγαθπᾶα 6556 ἰδ- 
Ῥυ]αία, Ὁδὶ ἴπ ἴρ80 τηῦτο πάροδος ἱπβέϊδαϊ! ποαπθαῦ, ῬΡΆΘοΙρίθΠ8.» 
Ἢ πάλιν ἀπίασι κτλ] ΟΥ,, ἄδηβ 1ἴὰ Τόξονιδο ἄοβ ρίαοοβ, 1ὰ 5ἰυπαιΐοπ ἀθ 

Τ᾽ϑηπθμηΐ, τηδῖζγ απο ραγέϊθ ἀὰ τοιραγὺ ἀοπὸ [68 δβοαϊϊουβ οπὲ ἐξό αδέγειιϊἐβ 
(οοΥΎ. τὰς χαταβάσεις ἀγαιρετέον, αι Ἰίδῃ 6 τὰς χαϑαιρέσεις ἀναιρετέογ), 
Ρ. 92, 1. 86, Τούτου δὲ γινομένου τάχυ πάντες ἀπολοῦνται οἱ ἀναβάντες ἐπὶ 
τοὺς πύργους ἢ τὸ μεταπύργιον, τυπτόμενοι (τὸ τυπτόμενον ΕΙ. Υ. Ῥ. ΤΊ) 
τοῖς βέλεσι καὶ οὐκ ἔχοντες οὐδαμῆ ἀποχωρῆσαι ἀλλ᾽ ἢ εἷς τὸ ὀπίσω πάλιν 
ἐργωϑδῶς. 

Παρεμπεσεῖν] Οἵ. Ρ. 98,1. 18, Ἐάν τινες τῶν πολεμίων νυχτὸς ἢ ἡμέρας 
ἐμβαλόντες εἷς τὴν πόλιν παρεμπέσωπι (Ε. Υ.: παραπέμπωσι Ῥ. Τῇ.) ». 104, 
1. 7. Ἵνα μή σε λάϑωσιν (λάβωσιν ΕΙ. Υ. Ῥ, ΤΊ.) οἱ βοηϑοῦντες χατὰ τὸ 
ἐχτὸς τῆς ϑαλάττης μέρος τῆς πόλεως παρεμπεσόντες. 

6. Ῥόδῳ] Οἢ ντπ, 15, Τὰ δὲ μεσοπύργια οἰχοδομεῖν καϑάπερ ἐν Ῥόδῳ χα- 
τεσχεύασται. 

Εἰς ψαλίδας συγκλειόμενα ΟΥ̓́, νπι, 6, νωϑεν εἷς ψαλίδας συγκλεισϑέν- 
των: ΤΥ, 8. (εἰσόδους Ὁ) ψαλιδοειδεῖς. Τδηβ 16 οοπδίγποίϊοη 685 ο ΘΠ Ἶθ 8, 
ῬΉΠΟΙ 88 βογὲ 46 1᾿θβχαργοββίοῃη ἁψῖδες " (πλίνϑιναι), Ὁ. 87, 1. 14, 16, 90, 22 
εὐ 24. Οἔ, ἐδιᾶ., 1. 81, Ὥσπερ χαμάρας ποιεῖν. ᾿ 

Φυλαχτήρια χτλ.] 1,65 τηῦγβ 46 σαγίμαρο (οἵ, Αρρίθη, ΤῬιριέφιοβ, χουν, οὐ 
νΟΥ. αγαυχ, ΣΤ ογέϊβοαξίοηβ ὁ Οαγίζαφο, ν. 198-4) οἱ 1᾽δποοϊπέθ ἀ᾿ Αυγό]ϊθη ἃ 
Βοτηθ (46 Βοομαβ, ἄδηβ 16 Βιεϊοίίη, ἄς ἴᾳ ϑοοϊόξό (6 βἰαξίβέϊιιε (6 1 ΤϑῦγΕ, 
1871) ἔαγοηῦ οοποῦβ δπ8 66 βυβίδτηθο. Οἡ ἀοὶέ ἀ᾽ 8116 86 τϑργέβοπέον 
αὰθ 16 ρΡϑα ἀμ τὴν δϑὲ ρ]θίπ ἰυβαυ ἃ ὑπ οογέαϊπθ παπίθαν ἃ ραγεϊ ἀὰ 
801, αὔῃ 6 ἀέβον 16 Ὀδ]ου; εὖ αἀὰ6 165 ὁμδτηγο5 νοϊὑδθβ θὴ ααθβύϊοη βοπὲ 
οομδβίσ αἰΐξθβ δ -αἀθθβὰβ 46 06 τηδϑϑιῦ, ἄδηβ ἴα ραγεϊθ βαρότίθυσθ 46 1ὰ οοῦγ- 
ἔπ. ΟἿ. νιπι, 7. 

Ἑπτάχλινα) ΟἿ. ασδὰχ ἃ ρυόβθπίό, ἄδῃβ 1ὰ Κου. ογὶέ. ἄὰ 14 10116ὺ 1877 
(νου. Νοί. δἱδίϊοφ., ν». 48, ποΐ6), Ἰ᾿ορίπίοπ αὰθ 16 χλένη δἰαϊξ, βοῦν 168. δ; οἰ 5 
αὐθοβ, ἀπὸ ππὶξό ἀθ βαγίαδοθ, γεοέαησιαῖγο, ναϊαθῦ 10 οοπδοβ οαυτέθβ, οα 
4ὶ τϑργόβθηξ 16 βῃρογῆοίθ απ 11ὲ οτάϊπαῖτο 6 ἄθυχ Ῥϑυβοπηθβ (4 οου- 
αἀδθ5 46 Ἰοῃριιθαῦ 80} 212 οοπαόοβ 46 Ἰαυρϑαν, οὰ Δρργοχιτηδιϊνθυηθηῦ 2 
ΒῈ 15,25). Οεἰΐθ ἀδέονυτηϊηδέϊοη δὲ ἔἕοπαδθ ρυϊποὶραϊθτηθπὲ βὰν 16 Τδρ-. 
ῬΓΟΟΒοτηθηὺ 465 ἐθχίθβ βαϊνδηΐβ ἄνθο 16 Ῥαββαρ 46 Ρῃϊοπ: Ασϊβίοίθ, Η οὶ 8 
πιεγυεί δυο, ὃ ΟΧΧΥΠ (ΟΧΧΧῚΙΧ ΒΘοκΚιηδηη), Ρ. 842», 1. 22, δὴ ραυϊαπὺ ἀθ 1᾽68- 

Ἔ ἁψῖδες Ἡδυ. ἄε Ῥηϊ. : ὦ ψίδες ταβ. ἂ6 ΘΟ. τ. δὲ Ε, Κ΄. Ρ. Τῆι. Η. α. 
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δὲ, καϑάπερ ἐν “Ῥόδῳ, εἰς ψαλίδας συγχλειόμενα " πλάτη τε ἔχου- 
σιν αἵ πάροδοι ἑπταπήχη" καὶ χάτωϑεν φυλαχτήρια ἑπτάχλινα, 
ὧν οἱ τοῖχοι οἱ μὲν ὀρϑοὶ ἔσονται δεχαπήχεις τῷ τε μήκει καὶ 
τῷ πάχει, οἱ δὲ πλάγιοι μῆκος μὲν ἕξουσι τὸ ἴσον τοῖς ὀρϑοῖς, 
σπιλάτος δὲ τρίπηχυ. (7) Οὕτω δὲ οἰκοδομηϑέντων (ρᾶρ 81) τό 
τε ἀνάλωμα ἔλαττον ἔσται, χαὶ οἱ μὲν δεχαπήχεις ὑσὸ τῶν λιϑο- 
βόλων οὐδὲν πείσονται, οἱ δὲ τριπήχεις τὸ γεάχος ὄντες ἐάν τι 

πάσχωσιν ὑπὸ τῶν ΠΡΕΕΜΣ ταχὺ ἀποστερεώσομεν τὸ φυλαχτή- 
ριον τοῦτο. 

1. Οὕτω δὲ καὶ οἰκοδομηϑέντων ΤΙ. Υ-. ΤΊν. : πιο ΔΥῸ Π8. οτηΐβ χαὶ ἄγϑο Ῥ, 
44 οὐδὲν] οὐδὲν Ε΄. ΥΡο Ῥ. Τῇ. 414] τριπήχεις] τειπήχεις ἢ]. 

Ῥᾶοθ οὐοαρό Ρᾶ" ὧπ οογίαϊῃ ὥλχοι 46. οοτηρθυβύϊοη, Ὁ δὲ χαιόμεγος τόπος 
ἐστὶν οὐ πολὺς, ὡς ἔοιχεν, ἀλλ᾽ ὅσον μάλιστα πεντακλίνου τὸ μέγεϑος : Ῥαΐ8, 
ἃ ῬΙΌΡΟΒ ἀπ δηΐπηα] ἔα θαΪΘαχ ἀΡρ6]ό βόλινϑος οἱ βόνασος, ἐδίά., ὃ τ, 
Ῥ. 880", 1. 16, Ὅταν δὲ ἐχϑαρῇ τὸ δέρμα κατέχειν τόπον ὀχταχλίνου, οἵ 
Ἡϊοἰοί δ 68 απὶηιαια, 1, χτν, Ὁ. 6805, 1. 22, Τὸ δὲ δέρμα αὐτοῦ χατέχει 
εἷς ἑπτάχλιγον ἀποταϑέν: ΡΟ] αχ, Ι, ΤΧΧΙΧΣ, ἀέγεται δὲ χαὶ οἶχος τρίκχλιγος, 
πεντάχλινγος χαὶ δεχάχλιγος, καὶ ἁπλῶς πρὸς τὸ μέτρον τοῦ μεγέϑους ὁ τῶν 
κλινῶν ἀριϑιμός: ΧΟΠΟΡΠΟΗ, Τϊοοποηιίηιιο, γιπ, 18, Καὶ ὅσα λέγω, ἔφη, πάντα 
οὐκ ἐν πολλῷ τινι μείζονι χώρᾳ ἐχεῖτο ἢ ἐν δεχακλίνῳ στέγῃ συμμέτρῳ (π 
58110 Ὧἀ6 100 οουδοθ οατγόθβ οὰ 925 πηὸδέγθ8 οαγτόβ, 818 δηὐσοροπῦ αἰ ἀπ 
Ῥδυϊτηθηῦ ΒΌΡΡοβα ἀδ)ὰ ὰἂπ Ῥθδὰ πᾶν). Α ο68 ἰθχίθβθ, ποὰβ 6ῃ λοϊπαάγοηβ 
ΘΠΘΟΤῸ ἊΠ ἃαΐγθ. [11 οϑὺ Ὀῖθη οοππῖ α6 18 τηδίβοη 46 ϑοοναΐθ ῃδέαϊῦ Ρὰ5 
ϑνδπᾶθ; Ῥθὰ 46 ῬΘΥβοθηθ8. δἀτηθίίοηῦ αὰ 8116 οσοηθῖηῦ ἀπ 58116 48862 ναβϑέβ 
ῬοὰΣ ἄγββοῦ 6. 8016 ϑηὐουνόθ 46 βορὺ 1105 (ἀἴπου 46 20 ἃ 80 ΟΟΌΨΘΡΓΒ). 
ϑοογαῦθ ἃγαὶῦ ὯΠ6 ΘΠΔΙΙΌΤ6 ἑπτάκλιγνος. Ἐπ οἴδί, ροὰν ἄδηβου, α1-11, ἀρχέ- 
σει μοι οἶχος ἑπτάκλινος (Χέμβορμομ, Βαριᾳιοῖ, τι, 18); οὖ ὁμανπιίδο, ἊΠ 
70, 6ῃ νϑηδηὺ νοὶ ϑοογαίθ, 16 ἰγοῦνα ΟΖ 1ὰ] ᾿αὶ ἀδηϑαϊῦ (ἰδιά., 19). 
Α ποίύτϑ οοτηρίθ, 16 σμδα ΓΘ. ὈΓΠΟΙΡ]6 ἀρ 1ὰ τπαίβϑοη ἀθ ϑοογαίθ παθϑαγαῖξ 
70 οουᾶξο5β οαγγόθϑθ, ὁ6. ααἱ ροαῦ ἔδϊίγθ, ῬῈῚ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, ὅ" 50} 8,0. -- 
Οομημηθ θοηδόαθθηοθ ἄθ 16 ἀδἰογταϊηαύϊΐοη ἀθ 1ὰ ναῖὶθαν Ῥγοροβόθ Ροὺν ἴὰ 
κλίνη, 11 πθϑὺ ρὰβ 88η8 ἱπίόγδὺ 4θ Ἵβθγοθθι ἃ ἤχθι" θχδοίθιηθηῦ 168 αἰ πΊθη- 
5105 ἀὯ6 1} δϊόροϊα, ἀτηθηδθ ἀθναηῦὺῦ Βμοᾶθθ ρᾷν Βοιηθέγιοβ Ῥοϊογοδίθ. (ΒῸΣ 
168 Β6]6Ρο168, ΥΟΥ., 1, 2, ποΐθ Μ2ῶηχανήματα.) Θαδίγα αὐὐθαγβ ἢοὰΒ οπῦ οοἢ- 
βουνό 165 αἰτηθηβίομβ ἀθ οϑίξδ μδ]όροϊο: Ὀιίοάονο, Ῥ]αΐασρααθ, Αὐμόηδο 16 
τηδοβηῖοῖθιι, Ὑἱΐγανθ. [06 οδᾶγ ἄθ 886, 56]0} Βιοάοτο, ΧΧ, ΧΟῚ, 2 84α4., 
ὀἰαϊῦ ἂπ οαγτό αἰἀπ ρα τηοΐπ8 46 δὅ0 οὐυόοθ ἀ6 οδιό (πηχῶν σχεδὸν σενγ- 
τήχοντω). Αὐμόπόο, Ρ. 27, 1. ὅ Ὑ͵Θβομον, ἀοηπθ, ἀδη8 ΠΟΒ τηδη βου 8, 8 οοα- 
ἀόθ5. βϑαϊθυηθηῦ ἃ 66 οὐἰό: γὴϑ 5 Ἡ (8) ἃ Ργ18 ὀνϊ ἀδιητηθηῦ ἰοὶ, Θοτητηθ 508- 
ψοηΐ, 1ὰ ῬΙδοθ αἀὑ Ν᾿ (60); Ι6 ἀοῃπόθ ἀ᾿ Αὐἰμόμπόθ οϑὺ ἄομο ᾿ἀθηθααθ ἃ 66 116 
ἄθ Ῥοάοτο, ἃ Τ᾽ οταϊββίοη ρυὸβ ἅἄὰ τηοῦ σχεδόν. Ο᾽ ϑϑὲ Ρ]αἰαγαιθ, 7)δηιθέγίοϑ, 
ΧΧῚ, 1, ααἱ οοπὐοηῦ ἴα αἰπηθηβίοη οχϑοίθ: σμαγαρηΐο Πτιὶϊ οουόο8. ΟἾ6Ζ Υ ̓- 
σαν, οὐ 11ὖ δυγουτά παὶ «Τιαυαάο ῬΘάθτη ΤΙΧ »: 1] 5β᾽ϑϑῦ Ῥγο δ ]θιηθηῦ ρθὺ- 
ἄπ, βόϊ χιῖ, βού ῬΙαὐδὺ χΥ ἃ ἰὰ ἥπ 4θ οθ ΠΟ ΌΓΘ, οὁ6 απἱ ποὺϑ Ττϑιηὸηθ- 
ταὶ, βοϊῦ ἃ 1ὰ ἀοππόθ θχδοίθ 4ἀθ Ρ] αἴδγαπθ, βοὶὰ ἃ 16 ἀοππμόθ δρργοχιπηιαύν 
ἄθ8 ἄθιχ δυΐγθβι Ἐὼπ Βδαΐϊθαν 16] Ρο16 δαταὶϊῦ δὰ 06 οουἀόθ5, ἃ ο6. απ ἢ 
γοϊῦ ομοζ ΡΙαἴαγαθθ. Πδηβ οϑύΐζθ μβαυΐθαν 11 ποὺβ ἔδαί ἐσοῦνου πϑαΐ δΐαρθ8, 
ἰοῦ »ΓΪ5. 46 τηδοθΐηθβ, οὺ 6 το ηθ8 ρα ϊββαηΐθθ αὰχ δίαροβ ἱπ Ὑ] ΤῈ : 
Ραγίαμπί, 06 οουόθβ οϑὺ ἢ οἱ 6 ᾿πααγη ββί Ὁ] 6. Ρου ἀαϊοοπατ6. 586 Το πγα 
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βόγθ Ὧἀθ γοϊέθβ. [1,65 ομϑιηΐῃβ 46 τοπᾶθ οπΐ 8]ΟΥΒ. ΠΠῸ ᾿ΔΙΡΘῸΣ 
ἀθ βθρί οουπάόοβ (10 ρμἱθᾶάβ 1.2); δὴ ἄθεβοιιβ βοπὲ 468. θουρβ-6- 
βϑάταάθ 46 βαρὺ «οἱ παὶ» (θ βιρϑθυῆοίθ. [65 ρίϑάβ ἀτοὶΐβ. δυσοηΐ 
Αἰχ οουδέοβ (15. Ρ᾽6 45) δὴ Ἰοπριιθαν οἱ Θὴ Ἰδιρθασ; 168 ΠΠΠῚΒ 
ἘΥΔΏΒΥΘΙΒΔΙΧ, 18 ΤηδΙη6 ἸΟΠΡΊΘΙΙΣ οἵ ἰγοἷ8 οοπαόθβ (4 12 ρ᾽645) 
α᾽ ἐραίββθυσ. (7) θ᾽ τηοᾶβθ ἀθ δοῃβίσποιοη 68. τηπ18 δὲ ὄθοπο- 
τηΐαπθ. [Δ 1Π|Θ18, 685. ραυίϊθβ ααἱ οὐ αἷχ οουπαόρβ. ἀ᾿ ἐραΐίββθασ 
ποηΐ τίθῃ ἃ οὐδ πάτο 468 οοῦρβ (65 ΠῚ ΠΟθΟ]68, οἱ, δὶ 165. ῥτὸ- 
76οὐ! ]68 ὁπάοιηπηαρθης 661165 ααἱ ποπὲ απ ἐτοὶβ οοι 668, ΠΟΙΒ 
ΔΌΤΟΙΒ Ὀἰθηίοί αὶ ἀθ τοϑίδασου 16 οογρβ- ἀθ-ρατάθ ααἱ δατα 
Βουοτσί. 

ΤΣ 

οοτηρέθ 46 ἴὰ μαιίθαν 465 τηϑοῃίηθα ἀρ εἰ ἀποίθηπρϑ. [.68 ααδίγο τηοηξδῃἐβ 
α.Σ ραγίαϊθπέ 465. Δηρ]65 ἀπ οαᾶγθ ἄθ θαβθ, ὄραιχ βηίσθ δυχ, αἰὺ Πίοδογα, 
εὐ β᾽ποϊηδπὺ 1όρ ὀγοτηθηῦ δὴ ἀθᾶδηβ, π’ αὐξοὶρ παϊθηῦ ρΡὰ5 ἰου -ἀ-ἴαϊέ ἀπ Ἰοη- 
Βασαν ἀθ 100 οοπαόε5 (βραχὺ λείποντες τῶν ἑχατὸν πηχῶν). ῬοὰΣ Βαπίθαν 
46 16 τηδομῖπθ, Αὐμέμόθ ἀοπηθ βϑυ]θιηθπὲ 90 οουᾶόθ5: ΥἹέγανθ, « ΑἸοϊαᾶο 
Ῥϑάμππι σχχυ», οἃ 1] Βυ τα 46 ΘΟΥΥΙΡῸΓ ΟΧΧΧΥῪ ῬΟῸΣ τ μέσου ἀ8η8 16 ἀοππόβ 

- α΄ Αἰδέπδο. 1, Ὅπ ου 1᾿ δαί 46 οδβ ἄδθυχ ομἱῆτοβ, 90 οὰ 100, βογαϊξ ὁρ]θυηθηΐ 
δοσθρίδθ]θ. Μαῖβ 118 πθ βοηΐ --- οϑϊυΐ ἄθ Πίοάογθ βᾷσθιηθπέ (βραχὺ λεί- 
ποντὲς τῶν ρ΄ πηχῶν), Ἰ'ααίτα Ῥυοθδθ]θιηθηξ --- αἀὰθ ὅ65 Δρρυοχιπηδίϊοηβ, 
᾿υπ6 ΡὰΡ δχοὸβ, ᾿᾿δαΐγθ μὰν ἀδίδαί. Ο᾽ δδεὲ ΡΙαίασαπθ ααὶ αγαϊὲ ἢ, ἰοὶ 6η- 
ΟΟΥ̓́Θ, ἀΟΠΠΟΙ ἴα γΑ]ΘῸΡ δχϑοίθ; ποὺ ΘΟὨ]Θοἰ ΤΌΠΒ, ἀδπ5 8οη ἰθχίθ, δὰ ᾿ἰθὰ 
46 1ὰ Ἰδφοι ἐγδα!  ἴοη6116 ἕς΄, ᾿πς΄ : 96 δοιιέο8. ΤΠ ἴαυᾶτα, οαἰθπᾶγθ οοὐξα αἱ- 
ΤΩΘΏΒΙ0Π, ΠῸῚ ἀθ ἴὰ παιπΐθυν τηᾶπιθ ἀθ 1ὰ τηδοιῖπθ, τηαΐβ ρἰαἰόὲ ἀθ 16 Ἰοη- 
ΘσΌΘΟΓ ἀ6 σμδοῦη 65 απδίγο τηοηξατἐβ (οοτήτηθ 16 αἰ οχργθββότηθς Πἰοάοσο). 
Οπ τοιδταθποσα αὰ6 οοἰΐθ αἰϊτηθηβίου. (96 οουαόθ85) οδὺ πβίθ 16 ἀοι]6 6 
66116 ἀὰ οὐδ ἀὰ οαγγό ἀθ Ῥαβθ (48 οουαδθβ). 1,68 απδίσθ τηοηἰδηΐβ 5᾽1- 
ΟἸϊηθηΐξ 168 ὯΠΒ 5} 1685 δΐγοβ αἴ 8Δηρ]6 6], Ῥουγβυϊ ΠΙοᾶογθ, ὥστε τοῦ 
παντὸς κατασχευάσματος ὄντος ἐνγεαστέγου τὴν μὲν πρώτην στέγην ὑπάρχειν 
χλινῶν τετταράχοντα τριῶν, τὴν δ᾽ ἀνωτάτω ἐννέα. 8ὶ ἴὰ χλένη ναυὲ 
10 οουάξδεβ οηγγέθβ, ἰ6 ῬΙδ ποθ ον βαρότγιθαν 46 Τ᾽ μ6]6ρο]8 τηθϑασαὶϊν ἄοπο 90 
οουαἀόοθ5 οαγγέθβ, 66 ααἱ ἀοηη6 βθῃβιἰοιηθηὺ 9 1.2 οουᾶδοβ 46 οὐὐό. Ναϊβ 
16 ῬΙΆΠΟΊΘΥ ἰηξόγΙ θα, ἀνθὸ ὑπ οὐὐᾷ ἀθ 48 οουαόθβ, τηθβαγαῖς 2804 οοπαόο5 
ΘαΥτόεβ 46 βιρϑυῆοίθ, βοὶδ βθηβι ]οσηθηῦ 280 χλίγαι. 1,6 ΟΠ 46 48 κλέναι 
αὰθ ποὺ ργόβθηξθηῦ 168 τη βου] 8 ἀ6 ΠΙοάουα ῬΡΟῸΣ 06 ὈΙΔΠΟΠΘΥ ἰηξέόγ αν 
εβὺ ἄοῃο ογοδιηδηὺ 16 γόβαϊἑαῦ ἀπο αἰὐόγαίϊίοη. Νοῦβ Ῥθῆβοῦβ απ οοἐξθ 
αἰζόγαύίομ ἀοιέ δύγο ἄὰ ἔαϊν 468 οορίβίθβ, δὲ απ᾽6118 ἃ Ρὰ 858 Ῥγοάαΐγθ, Ρδὺ 

ΘΧΘΙΏΡΙ6, 46 1ὰ ἕδφομ βυϊναπίθ: 15 ΤΔΏ8 16 ΠΟΙΩΌΤΘ 60.1({ΞΞ 2380), 16 ( ἴοταθο; 
25 44, ου τριάχοντα, ἀονίθης δΔη5 ἀπ6]απ6 οορὶθ τετταράχοντα, δὲ 1ὰ οοτω- 
Ῥδγαΐίβου απ τηδη βου τηοΐηβ ἱποουτοοῦ ἕαϊύ αὐ Ὅπ Υ ᾿πβουὺ ἃ 16 ΤηΔΓΡῸ 

τρί, ἀνθὸ τϑηνοὶ ἃ τεέτταρα-. ΑὉ Ἰῖθα 46 βϑυυΐγ ὰ ΘΟΥΤΊΡΟΥ ἴὰ ἕααίΐθ, τι 1᾽8ρ- 
ΘΎΘΥΘ, οὐ ἄοππθ πίββαποθ ἃ 1ὰ ἰθοοῃ τετταράχοντα τρίων. 

Οἱ μὲν ὀρϑοί, Τοῖς ὀρϑοῖς Οἵ. στη, 2, ποΐβ Ὀρϑούς. 
1. ἀνάλωμα] Οἴ. ν, 4, Σπουδϑαστέον ἐστὶν αὐτῶν τοὺς τοίχους παχυτέρους 

ποιεῖν, χαὶ τὴν εἷς τὰ ὕψη δαπάνην {μὴ γινομένην εἰς ταῦτα ἀναλίσχειν : 
Βέϊορ., ὃ χν ΚΟοΒ]γ- βίον, ἃ 1ὰ ἥπ 46 1᾿ὁπυτηόγαξίου. ἅθ5 αναπίαρϑ αὐ οἵ- 
γαῖ ὰἢ οογίαϊπ ΟΧυθὸ]6 ἱπνθηξό ρὰν ῬΆΙΠΟΙ, Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὴν ὄψιν 
οὐδὲν καταδεέστερον τῶν ἄλλων ἔχει, καὶ ἐπὶ πᾶσι δαπάνην ἐλάττονα ποιεῖ: 
Ἐπέθ 16 Τδοίϊοίθη, χα, 4, δὰ ραγϊδηὺ απ ἀγομοπίθ ἄρ Ομΐο ααἱ ἐγαμὶξ 58 
Ραύσϊβ, Ἔτι δὲ συνεβούλευε χαὶ τὸ πλῆϑος τῶν τὴν πόλιν φυλασσόντων ἀπό- 
μεσϑον ποιῆσαι, ἵν᾽ ὡς ἐλάχιστον δῆϑεν ἀνάλωμα τῇ πόλει ἡ. 

“:εχαπήχεις} ΟἿ, 1, οὐ 14 ποθ “έκα πηχῶν. 
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(8 11) Ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς πύργους οἰκοδομήσομεν ἐχ λίϑων 
μ 2 . ῃ , 

οἵων εἰρηχαμεν, τιϑέντες ὀρϑίους αὐτοὺς ἐν γύψῳ, καὶ τὰ τιλάτη 
τῶν τοίχων οὐχ ἐλάττω ποιοῦντες ἢ δεχαϊτήχη, καὶ καταλιπόντες 

, 2 - , , ΠΥ) Ν Δ ΔἹᾺ 
ϑυρίδας ἐχ τῶν πλαγίων τοίχων ἔξωϑεν [στενὰς}] χαὶ ἔσωϑεν 
εὐρείας, ἐκ δὲ τοῦ μέσου στενὰς, καὶ καταξύρους ἐκ τοῦ κάτωϑεν 

Ν ᾿ - 

μέρους, ἵνα μὴ τιτρώσκωνται οἱ ἔνδον χαὶ παρατεινομένων (τῶν 
ὑὼ 2 , , , Ν Ν , Ζ 

βελῶν ἀφίωσι τοὺς τὲ καταπαλτας χαὶ τοὺς πετροβόλους οἱ ττρο- 
- -" ᾿ ΕΣ Ν , " 2 , 

αἱροῦνται. (2) Δεῖ {δὲς εἶναι τὰς ϑυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις κατα- 

8 1Υ΄0 τὰ μὲν πλάτη Ρ». ΤΊ. 411 ἐλάττονα ρ». ΤΙ. 451 «1.6 τιοὶ στεγάς 

πἾ 680-11} ρᾷ8 τδρόΐθ ρδ} ΘΡΓΘῸΣ ἀδὴ8 16 ἰοχίθ» Ὑἱποθηῦ (ρδρίθυβ ἰπό 18), 

τηϑῖ8 ἃ ῬΓΌΡΟΒ ὧδ ἐχ δὲ τοῦ μέσου στεγάς. 511 χαταξύρους Ε΄. Υ. Ῥ.: χατα- 

ξήρους ». Τῆν. Δ ἴὰ Ῥ». 91, 1. 16 ἀἶδη Ὅά5, ἸοΥβα 1} οϑὺ ἀθ ποῦνϑαι απ θϑίϊοι. 

46. οδὐΐθ βουίθ αι} Ὀγαβασθβ, Ζ)., Κ.. οὐ  ἀοῃπθηῦ, δαϑϑὶ θίθη αὰθ »}. οὐ 7ῆ., 

]ὰ Ἰδεφοι χαταξήρους. 1 ἴααῦ 58η8 ἀοιαΐθ, ἀνθὸ ΝΊΠ1οΡ (ὐομγηαῖ ὅ68 ϑαῦ.; 

1878, Ῥ. 892-8), τδίβ Ὁ. 91 οὖ ὀοηβοΥν " ἰοὶ χαταξύρους, Ὀΐδη α6 66 τηοῦ 
βοὶῦ ἱποοθηὰ ἃυχ Ἰοχίαπθθβ. Ηδβυοῃϊοβ αὐῤθϑίθ 1᾿οχίβίθποθ ἄπ 51 }16 ξῦρός, 

οοιήταθ δἀ]θοι: Ξυρὸν " τομὸν, ὀξὺ, ἰσχνόν. (Οἵ, Αγοδάϊοβ οἷἐό δὰ ΤῆἼδϑαιι- 

γι, αὐίϊοϊθ Ξῦρός.) 1,6 οοτηροβό ἀπόξυρος ᾿ἶοϑὺ ρᾷ85 ἂπ τηοί τᾶσθ. ΜΠΠῸΣ 
(1. 1) ἃ ἀδἔοπᾶα 1᾽δαϊμοηύϊοιἑό ἀθ 1ὰ ἔοστηθ ὑπόξυρος. ῬΟῸΣ χατάξυρος, 66 
τηοῦ οϑὺ Ῥίθῃ ἰογιηό, οὐ οὔθ ἅἢ 856η8 ουυΐθ ααἱ οοηνιθηΐ ραγζαϊἑθταθηΐ δὰ 

οοπίρχίθ ἄδηβ 165 ἄθὰχ ρϑββαρθβ οὰ ποὺβ 16 τϑποοπίγοῃβ. ὅ] τιτρώσχονται 
ρ. ΤῊ. 4131: χαταπάλτας Ε΄. Υ. Ῥ. Τῇ. Νοῦβ ἅγομβ δἀορίό 16 ἔοστηθ χατα- 
πάλτης 6 ρῥτγόϊξόγεμοθ ἃ 061186 ααἱ οϑῦ ρϑηδγδ]θιαθπὺ δτηϊβθ, χαταπέλτης. 

Του ορτάρηθ ρα: α (οὐ πομ Ῥδ1" εἢ 86 ομᾶθ ἃ 1ὰ ἔοϊβ, 15 58} 1᾿δαίΐονῖ(ό 

68. ᾿πβουρ 0}8 : νΟΥ. Ὀ. 6Χ. [ϑβιπρ', ΤΖιδογρέ. σγαφα. ἐγηοα., τι δ7, ΕἸΣ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤ ΑΠ4.4ἴτὰς νευ]ΡΑ͂Σ ΕἘΠΕΖΩ ΚΕΝ (ρου 1ὰ γϑϑυϊθαύΐοι νευράς, δ ποπ 

ἄνδρας, γογο 2 αγδὰχ ομθζ ΤΟ Πΐου, Εἰ ογοῖθ68 ογϊξίψιοβ, Ῥ. 165, π΄ 600); 

Βδοκη, υϊιηάοη, ἐδον ἄα8 ϑοοισοβον (68 Αὐἰξίδοϊθη, δέααξοβ, ἀοουτηθηΐβ ΧΙ ὅ, 

ΧΙ αἰ, Χιν 6, ΧΥΙ α, ἃ 16 Ἰοἐέγο ην, ΚΑΤΑ ΠΛΖΎΤΩΝ αυαίτο ἴοϊβ ἄδη8 

οἴδαὰρ ἀοουτηθηὺ; Βαῦραθό, Αηέϊψιεξ8 Ἰιοϊόρίῃιε8, ὑ. 11, ». ὅδ8, π΄ 868, 

1. 80, [σ0]2Ωὀ)! ΡΑ͂ΚΟΙ ΚΑΤ, 4 Π.ΤΩΝ, τηβογιρύϊοη 46 ῬοππΘ ὄροααθ; « δου ῖρ- 

ἰυτα χαταπαλτιχῶν οοηργαϊδ ΟΌΤΩ που ΟΠ 618 ΘΡΉΘΌΪΟΙΒ αὐὐϊοὶβ ΒΘου η 

αηΐο Ογϊβέστη βαθοὰ] υδἱ Ἰοριθυν νὸχ ΚΑΤΑ ΠΑ ΤΑΦΕΤΗΣ» (Ὗγε- 

Βομον, Ῥοϊϊογοόξ., ν. 48); Οουτηδπουᾷίβ, “ττικαὶ ἐπιγραφαὶ ἐπιτύμβιοι, 
η 2θὅ8, ΠΡΑΚΑΕΙΔΑ͂Σ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΠΙΑΙΖΜΤΑΦΕΤΑΣ; Ὅον». 

Τηβονῦ. αγαθο., ὑ. ΤΠ, ν». 288, π᾿ 2860, ἱπβουιρύϊοη. 6 1719 46 Οδοβ ἄδηβ 1ἃ- 

α1.6116 11 οϑὺ αποϑύϊο απ ΘΟμΟΟσΒ 46 εἰ ἃ 16 οαἰδραϊίο, 1. 25 Καὶ47.4- 

ΠΑ“ΤΑΦΕΣΙΑ͂Σ, 1.80 ΚΑΊ “Π4.ΤΑΦΕΤΗΙ “ΝΑ͂ΡΙ, οὉ1. 86 Κα Τ' - 

ΠΑΖΤΗΝ; -- 39. 80} 16 ἐότηοϊρῃδρθ, ἀδὴ8 ἅἢ ρΥΔΠα ΠΟΙΏΌΓΘ 46 088, (168 

τη 80 ] 8. 168 Ῥ]ὰ8. Δ ποῖθηβ ἄπ ΟὈγριι8 465 ροϊ]ϊογοὺΐθβ, ἃ βανοῖν 1. Υ΄. Ῥ. 
οὐ 16 τη8. 46 ΝΜιποϊᾶθ Μίμδβ (σα. ραγίδ. βιιρρῖ. φν. 607); --- οπῆπ, 85, 50} 

}᾽ὀὐγιιοϊορίὶο (πάλλω). 414] οἱ] οὐ Ε. Υ-΄ Ῥι: οὗ Τῆν. 414 προαιροῦνται ΕἸ. Υ΄. Ῥ.: 
ῶν “- 

προαιρουνται Ρ}.: προαιρῶνται ΤΊ". 

«ὐὐνδδοσυν δυο 
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8 ΤΥ΄. Ορηβέγμοίδον, 165 ἐοιγ8.: Θηλϑγαβι7658, θηΐγόθ, μαμέθμν δέ 
»αγοριορέ (165 ἐθτιγ78. 

ΝοΟῦβ ΘΟΙΒΙΓΪΤΟΠΒ ἀΘ πιδπηθ διιδ8ὶ 165 0078, ἃΥ 60 Ἃ65 ῬΊΘΙΓΘΒ 
[61165 46 ποῖ ΔΥΟΩΒ αἰΐθβ, αὐ ὍΠ Θηραροτα ἀδη5 18 τη]γ81}16 
Βαϊγαπύ 16 56η8 ἀ6 ΘῈ Ἰοηρ ΘΙ οἱ αα᾽οἢ ρἰδόθτα ἀδη5 ἀὰ ΟΎΡΒΘ, 
ἀοπηδηΐ ΔῸΣ ΤΏΠΤΒ ΠΠ6 ὀρδίββθισ ἀθ αἷχ οοπαόθβ (15 ρ᾽645) δὰ 
ΠΟ] η8, οὗ τηόηαρθαηί, ἀδΔῺΒ 168 Πηπ18 Πδπαπδηίβ, 465 ΘΠ ὈΤΆΒΈΓΤΘΒ 
ἰαῦϑοβ ἃ 1 1πίόγθαν οὐ ἃ {᾿ οαξόγίθινγ, ὀϊτοὶϊοθ δὰ τη ]Πθα, ἀγδηΐ 18 
Ρδυίθ ᾿Ἰηξόσίθατο [81] 66 θὲ ρϑηΐίθ υνϑῖβ [16 ἀβθῇουβ, ἀβῃ απ6 168 
αϑϑιέριόβ. πθ βοϊθῃξ ροϊῃΐ Ὀ]θββόβ οὐ ρευϊβϑοηί,, δὴ αὐαηραηέ (αΉ}8 1685 
Θηιδγαδιγ 68 ἴ6 οαηναΐ (ΘΒ τηϑο 65, ΆΠΟΘΥ 168 φῬτο οί! ]65. βοὶΐ 
ἀ65 οαἰαρα!θβ, 8501} ἀ65 ρόξγοθ 165, δομίγθ 16 ροϊπί 4115 νϑὰ- 
Ἰοῃί. (2) 1 ἔδαΐ ατ 165 θα θΥΆβασΘΒ, ροῦν 16 {{ 465 οδίαρα το 

Ταχὺ ἀποστερεώσομεν)] Οἷ, τ, 1, οὐ 16 ποίθ. --- 1,658 οουγέϊηθ8Β 46 ΒΠοᾶθ85 
π᾿ ἐἐαϊθηΐ-61165 ῬΡὰ8 ΘΠΟΟΤΘ ΘΟΠβύγ αἰ85 ἀδὴ8 06 βυβίδιηθ 0Υ8 ἃ ἔδιηθυχ 5ϊὸρ 8 
οῃ 805,4 ὃ οὰ Ὀΐθπ π’ ὁἰαϊὑ-1} ἄοπο Ρ88, Θῃ Ῥγαϊίαιθ, δαβϑὶ δ ]]6 ἀθ γόρδυο ῦ 
16 ἄοτητηαρθ απ 16 αἷῤ 1οἱ ῬΒΠΠΟΩ ὃ Ῥίοάονθ τἈΡΡογίθ, ΧΧ, ΧΟΥ, ὅ, 4ὰ6 ἢε- 
ταθυ 108, ἃ ΘΟῸΡ5 ἀθ Ῥέξτορο]βϑβ, μεσοπύργιον ὅλον διέσεισεν ὥστε μὴ δϑύνα- 
σϑαι τοὺς ἐν τῇ πόλει πάροδον ἔχειν ἐπὶ τὰς ἐπάλξεις χατὰ τοῦτον τὸν τόπον. 
8 1Υ. Οἵων εἰρήκαμεν) ΟΥ, τι, 1, άλιστα μὲν ἔχ χραταιοῦ λίϑου. 
Τιϑέντες ὀρϑίους ΟΥ̓. τπ| 1, οὐ 18 ποῖϑ. 
Ἐν γύψῳ] ΘΕ, Ὁ 1ὰ ποίθ. 
“Ιεκαπήχη] ΟΥ̓. τὴ, ΥΡ οὐ 1ὰ ποίβ Ζέχα πηχῶν. 
Θυοίδας] Ῥτορτοπιθηὺ Γενιδίγε, οἴ. ΤΑΌδπῖοβ, 1) υεϊορρεημορὲ 8ι ἴα Βεαιέέ, 

ἐ. ΤΥ͂, ». 1069 Βοἶβκβ, Τήμερον εἶδον χόρην ἐχ ϑυρίδων προχύπτουσαν. Ῥ απ 
16 βέυ]θ τηἹξαῖγθ, βρόοϊ]θυηθηῦ θη} αΒΉ 768 ΡΟΌΓ Θ εἶν ἀ65 τηδομίπθθ. Ο. 
Ῥίοᾶοτα οἰξό οἱ-ἀθββοῦβ, 2, ἃ 1ὰ ποίβ Μ7ηδὲν δεινὸν πάσχουσαι : ΐοῃ 5518 
οἰδό ἃ 16 ποίθ ᾿Ἐχτιϑέντας, τ, 3. 
Ἔχ τῶν πλαγίων τοίχων] Οἷ. τ, 23, οὐ 1ὰ ποίθ. 
Ἔκ δὲ τοῦ μέσου στενάς] Τι65 ΘΙ βαγοβ οπὺ ΘΏΘΟΥΘ, 4Θ ΠΟῸΒ ]ΟΌ78, ἰΘῸΓ 

ΡΙὰ8 ργδηᾶ γϑἐγδοιββθιηθηῦ δὰ τηῖ]θα. 
Καταπάλτας, Πετροβόλους Τγαϊΐξβ οπυονψόβ Ῥαγ 168 οαἰαριίεβ, ῬίοΥγ68 Ἰαη- 

Οόδθ8 ῬΑΥ [68 Ῥέϊτοθοϊε8. ΟΕ, τ, 2, ποθ πετροβόλων. 
2, Δεῖ δὲ εἶναι ϑυρίδας χτλ. Τ [85 Αἰτηθηβίοηβ ἀθ8 ἡΤῸΒ ῬδίγΟΌΟ]68, 168 

Θμοο8β 46 Ῥγοδυΐβαιθ θὰ θα, 16 ἀέρϑηβθ αυ᾽ θπίσαϊπαιϊθπὺ ᾿θὰν οοηβέγποίϊοι 
οὐ Ἰθὰγ ϑηὐγθίϊθη, π6 φογυτηθἐξαϊθης Ῥὰ8 δχ δηοίθηβ αἰ δι ΠΡ ᾿παϊότγθι- 
τηθηῦ ραγτίοαί 5} 16 ῬΡουγίουν 46 1 δποθίηξθ. 1 Ἰηρόμπίθυν αὐ ον παι ἀπ6 
1666 ἀογαὶϊδ ὀναϊθν θη 486]5 Ἰίθαὰχ ἴα ργόβοποθ ἀθ ο88 τηϑοῆϊηθ8 ρουναῖὶῦ 

δίγθ 16 Ῥυϑ ἀτρϑηΐθ, οὖ οοῃβύγαϊγθ ἀ05 ἐοῦγβ Θὴ ΘΟηβόαθθ ποθ ῬΟῸΣ [168 
1ηβίδ!]θγ. 

Βελοστάσεις} ϑὺν 168 δαΐϊέογίο8 ἄδ Ἠιναοϊυϊγνο8 ὧδ ἐΐγ, γουθΖ 186 ὃ ν, αυϑὸ 168 
πούθβ. 

ἜἘχχειμένων) Οἷ. τ, 2, ᾿Εχτιϑέντας κατὰ “μίαν γωνίαν, οὐ 16 ποΐβ. 
Συνεργοῦντες χτλ.] Οἱ σγαις, 18. Οὕτω γὰρ οἰκοδομηϑέντες (πύργοι), προσα- 

γομένων τῶν μηχανημάτων, ἀλλήλοις ἀμύνειν δύναιντο. ῬΟῸΣ 16 ῬΥΪΠΟΙΡΘ ἂὰ 
Παπηιιοηιοηξ, οἷ. ἀιβδὶ ρ. 94,1. 1, Καὶ αὐτῶν (ο.-ἃ-ἃ. τῶν πολεμίων) τὰς δο- 
χίδας χαὶ τὰς προστιϑεμένας ἐκ τοῦ πλαγίου κλίμακας τύπτοντας τοῖς λιϑο- 
βόλοις ὅᾷδιόν «ἔστι συντρίβειν καὶ ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοῦ τείχους : Ῥῖοπ ὐαΒ8188 
οὐ γιίγανο οἰδόβ ἃ 16 ποίθ Ἐχτιϑέντας, Ι, 2.: όρδορ, τν, 2. 

18 



194 ΕΡΙΤΙΟΝ ΟΒΙΤΊΙΟΥΕ; Ῥ. 81. 

, ᾿ , 2 ρας , - , ᾽ ἢ 
σιάλταις χαὶ ττετροβόλοις ἐν {τοῖς τοίχοις) τῶν πύργων ἐν οἷς 
αἱ βελοστάσεις ἐκ τοῦ ἐδάφους κατασχειασϑήσονται, ἵνα τὰ πιροσ- 
αγόμενα μηχανήματα ἐάν τε τιρός τινα τῶν πύργων ἐξ ἐναντέας 
προσάγηται ἐάν τε ἐπί τινα τῶν ἐκκειμένων σιύργων ἐπιστρέφῃ, 
συνεργοῦντες ἀλλήλοις οἵ πύργοι, φερομένων τῶν λιϑοβόλων ἐχ 
τῶν πλαγίων τοίχων... . . . καὶ τῶν μεταπυργίδων. ἐν οἷς αἱ 
ϑυρίδες κατασχευάζονται οἵας εἰρήκαμεν, καὶ τοξικαὶ, αἱ μὲν τελα- 
γίαι, αἱ δὲ ὀρϑαὶ, ἔξω τὰ στενὰ ἔχουσαι, ὅπτως ἂν τούς τε πιλη- 
σιάζοντας τραυματίζωσι, καὶ καταγνύωσι τὰς προστιϑεμένας δοχί- 
δας καὶ τὰ μηχανήματα " αὗται δὲ... ... μηδὲν δεινὸν πάσχου- 
σαι" σεσιδηρωμένας γὰρ καὶ ἀμφιτιλεύρους τὰς ϑυρίδας αὐτῶν ποιή- 
σομεν, ἵνα μὴ συντρίβωνται ὑτιὸ τῶν λιϑοβόλων " ἔτι δὲ οὐ ὅᾳ- 
δίως τὰ τῶν ἐναντίων βέλη εἰς τὰ τιλάγια τὴν ἔφιξιν ποιήσεται. 

(8) Τοιαύτης δ' οὔσης τῆς τειχοποιίας, τῶν πύργων τὰς διόδους 

2. καταπάλτας ῃ. ΤΊ.. Ἵ“Ι ἐν {τοῖς τοίχοις) τῶν πύργων] ἐν τῶν πύργων Ἐ. 
γ. Ρ.: ὃν τῷ πύργῳ Τῆν.., ἀνθὸ ρ}. οὖ α᾽ δαΐγεβ 1η88. ΒΘΟο  δῖγ68: ἐκ τῶν 

πύργων ἃϊνθῖ᾽8 τη88. βθόοπάδίτοβ. Ἵ Ἵ πρός τιγα τῶν μεταπυργίων ἐξ ἐναγ- 

τίας χτλ. ὃ “ἼἽ μεταπυργίδων Εἰ. Υ-ο . ΤῊ. : « Βου10. μεταπυργίων» 1.. Ὁη- 

ἀοτέ (δὰ Τἠοβαιιδ, τ. Μεταπυργίς). ΟὨ π6 οοῃπδῖθ ρ88 1Π ΒΘΟΟΠα ΘΧΘΙΩΡΙΘ 

ἂθ 66 τιοῦ μεταπυργίς. ΟΟ,ΒΟΥγ ΟΡ οοὐΐθ ἴθοοη θπγαϊηθγαῖῦ 16 ομαπροιηθηῦ ὧ8 
ἐν οἷς ααἱ 5αϊ, 6 ἐν αἷς. Νίαϊβ 1] ραγαῖν οἷαὶν αὰθ μεταπυργίων οϑὺ ἄθνθπα 
μεταπυργίδων 5οὺβΒ Ἰπῆπθηοθ ἀὰ τοῦ ϑυρέδες, αἱ 856 ΤΟ ΠΟΟηἐΓΘ ῬΓΘΒαῸΘ 

αὐϑϑιτδὺ ἀδηβ 16 ἐθχίθ. Π᾽6. ΒΘ} 18 0165 αἰἐδυαύϊοηϑ μΠ6 βοῃῦ ρᾷ8. 5808 ΘΧΘΙΙΡΙΘ :; 

οἷ. οἱ-ἀθϑβοιβ ὃ ντιι, 1, 1ὰ ναυδηίθ γωνίδας α᾽ἊΠ τη8. Βοοοπάδϊτο, ἽἽ ϑυρίδας] 

Ἐδας-ἢ] βοηρον ἃ σανίδας Οἵ. ῬΟΙΠυχ, Χ, 24, 41 μὲν οὖν ϑύραι καὶ σανίδες 
καὶ πτύχες ὀνομάζονται" ϑύραι δ᾽ αὐτὸ τὸ χάσμα ἐστὶ τῆς ϑύρας, Ῥαββᾶρθ 
ἀπαι6ὶ 1] βθτη Ὁ ]6 γόβϑαϊου αὑ6 σαγίδες δίαϊῦ 1Ὧπ (68 τηοὺβ αἱ ἀξδίρπαὶθης 

168 θαῤίδηΐβ ἀ ἀπ ρογίθ, Ῥᾶὰῦ ορροβί(1οη ἃ 1 Οαγ θυ θαΓΘ τηϑιηθ, ϑύρα. ἽἹ εἰς 

τὰ πλάγια). ϑ8η5 ἄουίθ εἰς τὰς πλαγέας (8.-ὁπὲ. τοξιχάς). “Ἵ τὴν ἔφιξιν 

ποιήσονται Π. Κ΄. Ῥ. ΤΉ. 

8. τειχοποιίας Ε]. (ὃ). ». ΤΊ..: τοιχοποιίας Υ. Ῥ. (Τοιχοποιία Ῥαταῖν ἴπ- 

«Ῥερομένων τῶν βελῶν) Οἵ. τ, 6, οὖ ἴὰ ποίβ. 
Ἔχ τῶν πλαγίων εὐίχοινι Οἱ. Ν ἧ, οὐ 1ὰ ποΐβ. 
Οἵας εἰρήχαμεν) Οἕ. 
Τοξιχαί] Οἱ, ῬΟΙΥΌο, ὙΠΙ, γι, 0, Ἕως ἀνϑρομήκους ὕψους χατεπύχνωσεν 

( Ἀρχιμήδης) τρήμασι τὸ τεῖχος ὡς παλαιστιαίοις τὸ μέγεϑος χατὰ τὴν ἐχτὸς 
ἐπιφάνειαν" οἷς τοξότας χαὶ σχορπίδια παραστήσας ἐντὸς τοῦ τείχους, χαὶ 
βάλλων διὰ τούτων, ἀχρήστους ἐποίει “τοὺς ἐπιβάτας: τχ, 8, “Συνεγγίζοντές γε 
μὴν πρὸς τὴν πώλων οἱ μὲν ταῖς διὰ τοῦ τείχους τοξότισιν, ὡς ἐπάνω προεῖπον, 
καχούμενοι συνεχῶς εἴργοντο τῆς προσόδου : διγαῦοι, ΧΥ͂, τ, 80, ραρθ 102, 
Ξύλινον περίβολον ἔχουσαν κατατετρημἕγο»" ὥστε διὰ τῶν ὁπῶν τοξεύειν: 
Οοτηρ ]αύϊοι Ὅπως χρὴ στατηγὸν χτλι, Ῥ.. 819,1. 4 εΐ. “Μαίΐδιηι., Τοξότιϑας 
πυχνὰς κατασκευάζειν, ἵν' ἐξ αὐτῶν ἀοράτως κατατιτρώσχωνται οἱ ὑπενάντιοι 
χαὶ, εἴ ποτὲ καὶ κλίμακας. ἐπιϑεῖναι πειραϑεῖεν πρὸ τοῦ (ΘΟΥΤ. πρὸς τὸ) ἐπ- 
κγαβῆναι τῶν ἐπάλξεων, τοῖς ξυστοῖς χατατρωϑῦσι χαὶ ἀποχρουσϑῶσι. ἴ.6 τηοῦ 
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οἱ ἀθβ ρέϊγτο 85, βοϊθῃΐ ρ᾽δούθβ ἀϑὴβ [68 ηγ|7γ8 ἀθ5. ἰουγβ. οὰ 1 Ὅἢ 
ἀοἷύ ὀξα Ὀ}1γ δὰ το2- ἀθ- Ομ διβϑέθ 565 Ὀδίίουῖθ5: δἰ ηϑὶ, 606 168 [0118 
46. ομαγρθηΐα βοϊθηΐ ἈρΡρτοομόθβ αἰ θοίθιηθηΐ οομγ 165 σου 7,68, 
οἷ θη ἀπ᾽ 61165 βοϊθηΐ αἰτὶρόθϑ ΘομίΓ8 168 ἰοὰγ8 ααἱ [οπί 5411Π16, 
165 Του 8, 56 ρτδίδηί ἀπ τηαΐαθὶ ἀρραὶϊ δὰ Ἰπουθη 468 ΡΓΟ]ΘΟ 168 
65 ρέϊζοθο!θ5 ααἱ γιθηπθηΐ (65 τηπ18 Πδηαυδηΐβ, ..... οἱ 468 
ΘΟΙΣ Ϊπ65 ἄδηβ [686 116}105. οπὐ ἐϊό ἔαιθ5. 165 Θμ ΥΆϑατοΘ (61168 
416 ποιβ ᾿'᾿ἌΥΟΩΒ ἱπαϊαπό, δἰηδὶ αἀτ6 (68 Διο Πότοβ, 168 ἸΏΘᾺ 
ΟὈΠ 65, 1685 δαΐγοθ ἀτγοϊίθθ, τάϊξοϊθϑ ἃ 1᾿ οχίόσιθασ, 46 [6116 
ἴαφομῃ. αα ἢ Ρ 586. ὈΙΘΒΒΘΙ οοὺχ ααἱ 5 ΔΡΡρτοομοηί, ὈΥΙΒΘΙ 68 
ΠΔΘΟΘ85. (68 ΤῊΪΠΘΙΤΒ απἰἱ βοπὲ ἀγαηοόβ οὐ 168 ἰουβ (6 1᾽δΐ- 
ἰδαιθ. (611685-οἱ (65 αγοϊιδγο8 αἱγθοί65 5)... ... 585 ὀρτ ΠΥ ΘΙ 
Δθσαη ΟΠ ΠΑΡ; ΟδΙ ΠΟῚΒ ΘῈΣ [ὉΥΟ 8. 4685 ,ογέϊογ 658. ΥθοΟαΎ Θ [68 
ἀθ ἔδυ οἱ ηραϊηέθηιοα (05 ἀθιω οὐδέ ραν (68 ἐγαῦθ7865 (5), δῇπ 

αα᾽ 6 1168 π6 βοϊθῃηΐ ρ88 ὈγΪδόθβ ρδγ 168 ΠΙΠΒΟΌΟΙΘ5. Εὖ, φιαηέ αὐ 
αγοϊιδγο5 οὔϊίφιιο5, 11 6 βοτὰ ρᾶ8 ἴδοῖ]θ δὰχ φγο θοῦ! ἀθ 1᾿᾽αϑϑὶέ- 
δοδηΐ ΑὟ ρέπέϊτοι. 

8, Εἰδπξ ἀοηπό 66 βγβίδιηθ 46 ἕουἱ ἢ αξίοη, ΠΟῸΒ ἔθ ἢΒ 168 θη γ665 

τοξιχή (τοξικον) 856 Τϑίγζγουαγθ, ἃγϑὸ ἴθ 5018 46 ηιδεγγίδγο, ἄδηβ 1᾿Αμοῖθα 
Τοβίαπιοπί, οὐ ἄδηβ Ῥ] αβί θυ γΒ ΘΧ ΘΠ Ρ]65 46 ἴα Ῥ84586 ὄροαιθ Ὀγζϑηίίηθ οἱδόβ 
6862 θὰ Οδηρθ 8. υ. Τοξιχή. 

“οχίδας)] Οΐ. τχ, ὕ, οὐ 1ὰ πούίθβ.. 
Μηδὲν δεινὸν πάσχουσαι] Οἵ, ίοάοτα, ΧΧ, ΧΟῚ, 6, Θυρίδας δ᾽ εἶχον αἱ 

στέγαι (168 ὀΐαρο5 46 1᾽πόϊέροϊβ 6 Τϑιηθίγῖοβ, οἵ. τ, 2, ποίθ “ηχανήματα) 
κατὰ πρόσωπον, τοῖς μεγέϑεσι καὶ τοῖς σχήμασι πρὸς τὰς ἰδιότητας τῶν 
μελλόντων ἀφίεσϑαι βελῶν ἀρμοζούσας " αὗται δὲ εἶχον καλύμματα διὰ 
μηχανῆς ἀνασπώμενα, δι’ ὧν ἀσφάλειαν ἐλάμβανον οἱ κατὰ τὰς στέγας περὶ 
τὴν ἄφεσιν τῶν βελῶν ἀναστρεφόμενοι: ἸΙΧΧΧΥ, 8, Θυρίδας κλειστὰς κα- 
τασχευάσας ἐνέϑετο μὲν τῶν τρισπιϑάμων ὀξυβελῶν τοὺς πορρωτάτω βάλλον- 
τας κτλ. 
ἀμφιπλεύρους 1,65 Ἰοχίατθ5. Ὧ6 5βίρῃαίθηῦ ρ88 ὯΠ 860 μα Θσχθρ]8 ἀθ 00 

τηοῦ. [)6 8618 6ῃ δϑὺ ἀ{{ῆ 0116 ἃ ἀδύθυσωϊπθυ, οὺ οϑ αὶ 486 ποὺβ ἀοηη 08 ὅ8}8 18 
ἐγαδποίϊου. π6 ποὺβ 5βα βέαϊὑ ρᾳ8. Ὑοϊοὶ οοπιτηθηὺ ἀμφιπλεύρους ἃ ὀἰό 6ῃ- 
ἰθπᾶὰ Ῥδ1 165 ὑγοῖὶβ ὑγδαπούθαυβ ρυδοόαθηίβ ἀθ ῬΒΙοη: 7γαά. Ἰαΐ., Ῥᾶρ6 81, 
1. ϑῦ: « Ὁ τηαπθ Ἰαϊογαίαβ (θογατη ἔθηθβίγαβϑ).» ΥἹποθηὺ, ραρὶεῦ8 ἐμιδαϊέδ: 
«(Εππ 168 σαι ἰββαηῦ δα. 6) ἀθ ὁπαααθ οὐἰό.» 6 Βοομαβ, Τγαϊξέ ἀ6 ἔογέϊ- 
Πεαϊζοη, Ῥᾷρα 88: «(Οπ τουϑέϊιγα 165 ΘΙ ΓΘ δ ᾶΥΘ0 ἀ65 ρίδαπθβ ἀθ ἔδυ) 
» ΤΩΏΪΘ8 ἀθ οὐΐθβ 58}}Π]δπΐθβ ἐοαῦ δαίουγ. » 

Ἔφιξιν 1,6 Τ]δϑαιγι8 τι τηθπξίοπθθ αα ἊΠ 568] ΘΧθιηρ]ο 46 66 τηοῦ; οὐ θβῦ 
Ο.62Ζ 91]65 1᾿Αὐγιοαῖπι, (ὐεβέεβ, ομαρ. 15, Ῥ. 278 (--Ξ:- οοἱ. 9108 1,4τ21}, Φερομέ- 
νων ὑπὲρ αὐτοὺς μαχρότερον τῶν βελῶν, ὑποδραμόντων αὐτῶν τὴν ἔφιξιν. 

8. Τειχοποιίας] ῬΆΪΟΝ ραγαῖν 56 βϑύνν ἱπα] Πθτητηθηῦ 468 ἀθὰχ τηοῦβ 
Τειχοποιία (οἴ. γτιι, 6: 18: 1ὅ: χ, 1: χι: ρΡ. 108, 1. 22, ἑθχίβ οἰϊδό δὰ 8 γππ, 14, 
ποθ ᾿Εν τοῖς στρατοπέδοις : οὐ τειχοποιητέον, γτιι, 14) ου Πυργοποιέα (ὙΠ, 
1: χπ, 1 οὐ 8) Ροὺγ αϊτθ «16 βυβύδσηθ ἀθ ἔογἰϊδβοδίϊοι, 16 ἔγασέ». ΠῚ Υ ἃ 
αἰηβὶ ἀθ8 τηοίβ δχδοίθιηθηΐ Βυ ΠΟ ΠΥ Π65. 40] ϑιηρὶοΐθ ἃ ἐοὰν ἀθ γό]8, θοϊητὴθ 
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ὡς μεγίστας καὶ ψαλιδοειδεῖς ποιήσομεν πρὸς τὸ ῥᾳδίως τοὺς 
πετροβόλους εἰσφέρειν χαὶ μεταφέρειν, ὅταν δέῃ. 

(4) Δεῖ δὲ τοὺς μὲν κατὰ τὰς προσαγωγὲς πύργους τῶν μηχα- 
γημάτων ὑψηλοὺς χαὶ ἰσχυροὺς οἰκοδομεῖν, τοὺς δὲ ἄλλους ὅσον 
κλίμαχι πιροσιχέσϑαι. (8) Οἱ γὰρ ἄγαν ὑψηλοὶ δυσχρηστότεροί 
εἰσι, καὶ ϑᾶττον ὑπὸ τῶν τιετροβόλων τυπτόμενοι χατατιίσπτουσιν, 
οὐ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν" ὥστε μᾶλλον σπουδαστέον ἐστὶν 

2)». »- , - ᾿ - 5 

αὐτῶν τοὺς τοίχους παχυτέρους ποιεῖν [καὶ αὐτοὺς ποιεῖν], καὶ 
Α ᾿ ν « ὃ εἴ ᾿ Ν ,ὔ 5 - 2 λί 

τὴν εἰς τὰ ὑψψὴ δαπάνην {μὴ γινομένην εἰς ταῦτα ἀνὰ ΕΥΘΟΒῪΝ ; 
ΔΝ - ’ -“- Ν -" 

(6) Ἔν δὲ τοῖς μεταπιυργίοις πᾶσι χαὶ τοῖς πύργοις, χαϑ' ὁ 

ΘΟμπα δὺχ ἰοχία 68). ΥοΥ. 165 Νοίθϑβ ὀχρ! σα νοβ, ἽἽ διόδους Ε΄. Υ. ΤῸ ΤΊΆ.: 
εἰσόδους (γοΥ. 168. Νούοθ Θχρ!!οαῦν 88) ὃ 

4. προσαγωγὰς} εἰσαγωγὰς Ε΄. Υ. Ῥ. ΤΙ. Οπ αἰ γόρυ!τοτηθηὺ προσάγειν 

(6ὺ ποῃ εἰσάγειν) τὰ μηχανήματα, «ἈΡΡῬΤΟΟΠΟΙ 1658 ἐουγ8 ἀθ ομδυρθηΐθ 60η- 
ἐγ8 165 γϑιηραῦίβ.» Οἵ,Ἅ ῬοΙνΌθ, 1, ΧΊΊΠΙ, 2, Τὰς τῶν μηχανημάτων προσα- 
γωγάς, οὐ βοανοῃηὺ 4|Π|0ὸὰγ8. [ἃ Ἰδθφο εἰσαγωγάς ἃ Ῥὰ 86 ρῬγοάαΐγο 8008 

Γϊηἤσθηοθ ἀ6 εἰσάγειν ἃ 16. ἸΙρῃθ ργόοόδδθηίθ. Οἡ ρουγγαὶν Ῥθῆβου ὅρ8]6- 

τηθηῦ αὰ8 εἶσ, τηΐβ ἃ 18 Τρ ἄδηβ 1 1ηὐθη ίοη ἀ6 ἔαϊτο τόξα] εἰσόδους 

ἄϑηβ 16 ἰθχίθ δὰ 1ἰθὰ 46 1ὰ ἴδαϊο διόδους (ἄθιχ ΠΙρη68 Ῥ]ὰ8 μαι), θϑὺ νϑῆὰ 

τη] ΘμοοΟπ ἐγ θαβοιηθηῦ ΓΟ γθ ὯΠ6 ΠΟΌν6116 [ααὐθ θὴ Ῥυθηδηὺ ἰὰ ρδοθ 468 

προσ ἄδηβ προσαγωγάς. ἽἽ Επ τεραγὰ 46 ἴὰ Ἰίρῃθ ααἱ ΘΟΙΏΤΏΘΙΙ66. ὈΔῚ χλές- 

μακι προσιχέσϑαι, οἱ 1 μὴ, ἃ Ιὰ τηᾶγρθ, ο8Ζ 7},.; οἵ. 16 ἐγαάποῦ, Ἰαῦ.: 
«6α ἀμηέασαΐ αἰξίξιαϊηθ, χα {ποῖα 8οαϊῖ8 αὐὐγὲ ποθὴ ροϑδὶέ.» Ὅτ Ῥουγγαῖς 

οἰδον ἃ αρραϊ 46 1ὰ Ἰθφοὴ προσιχέσϑαι 16. γοῖβ ἀ᾽ ἜΒοιυ]6 (ΟΠποόρϊι., 1088): 
Τόξῳ γὰρ οὔτις πημάτων προσίξεται. Μαΐδβ 1ὰ οογγοούΐοι ἐφίξεται Ῥγοροβόθ 
ΒΌΠ 06 ΥΘΥΒ ῬΔΓ ΒΟ ὑΖ οϑὺ Ὑυδὶβθιη Ὁ]8016. Ῥαΐβ, Θὲ γδρρυοομδηΐ οϑύξα δαΐγθ 

ῬΏγαβ (8 τη,2}): Μὴ ἐλάτιω δὲ τῷ ὕψει οἱἰχοδομείσϑω (τὰ τείχη) ἢ εἴχοσι- 
πήχη, ἵνα πρὸς αὐτὰ αἱ (σοπ͵θοῦ, ρον αἱ πρὸς αὐτὰ) χλέμαχες προσαγόμεναι 
μὴ ἐξικνῶνται, ον ρΘαῦ ῬΘηΒΟΙ αὰ6 18 γτέσδοίίοη, οΥἱρὶπα]6 δίαϊέ ἰοὶ : ὅσον 

χλίμακι πρὸς (αὐτοὺς μὴ ἐξ) ἐχέσϑαι. 
Ὁ. ϑᾶττον] θᾶσσον Π. Κ. Ῥ. Τῆι. ἽἹ ὑπὸ τῶν Ρ Τῆ..: ὑπετῶν Τ'.: 

ὑποετῶν Εἰ. Ὕ“Ἵ καταπίπτουσιν οὐ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρειν] καταπίπτουσιν 

οἱ δυνάμεγοι τὰ βάρη φέρειν Ῥ. : χαταπίπτουσιν οἱ ϑυνάμενοι τὰ βάρη φέρου- 
σιν ΕἸ. Υ-. : καταπίπτουσιν. Οἱ δὲ δυνάμενοι τὰ βάρη φέρουσιν Ρ. Τῆν. Οἷ, δὰ 

ὃ πὶ, ὅ, Ιὰ γᾶν. ἄὰ Ῥαγίβ. 2446. ὝοΥ. 168 Νοίοθβ θχρ]]οδίϊνοβ. ἽΓἹ αὐτῶν ΤΕ. 

Το Ῥ᾿: αὐτοὺς ».. ΤΆ," 
θ. γίνωνται] γίνονται ΤΙ. Υ. Ῥ. Τι. “ΜΠ Νοὺβ δνοὴβ ὑγδηβροβό ἰοὶ 16 

«Τιϑοβόλος οἱ Πετροβόλος (οἷ. 165 ποίε8 Πετροβόλων οὲ “Πιϑοβόλων, τ, 3, οἱ 
1π|, 1), οὰ ΘοΙητηθ ἤεταπύργιον οὐ Μεσοπύργιον (οἵ. τ, 4, δὲ 16 ποίθ). 

Διόδους] 81 Το 86 τϑργόβθηξθ ἄθβ ἐθῦυβ Ὁ]ὰ8 ὁϊθυόθβ αὰθ 16 τοιηρατσέ, 
ἀοηΐ 61165 ἱπέθυσοιηρθηΐ ἴα Ἰίρτιθ, --- δοϊωχηθ ο᾽ἐὐαϊῥ 16 ο88, ῬΟῸΣ Ῥγθπᾶσθ 
ὍΏ ΘΧΘΙΉΡ]ΒΘ, ἃ Οατέμαρθ, οἂ 168 ἐοὰγ5 ἀοτηϊηαίθηῦ 16 οουγεϊπθ 46 ἰὰ μϑὰ- 
ὑθὰῦ 4 ἀθὺὰχ ὀΐαρεβ (Ἀρρίθη, Ῥιυριίφιιοβ, χοῦ), --- 16 ὀμθιαίη 4θ στοπᾶθ, 

ψψ.- νσὐϑδε ψυχνι 
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465 005 δ881 ργδπθβ 6116 ΡΟΒΒΙ016 δὲ δὲ ἔοτμηθ ἀθ γνοΐέο, 
ἀρ τηιδηϊὸτθ ἃ ρουγοὶν Δο]]ϑῃηοπέ ᾿πίτοα αἶτ 165 ρόξτοθο165 δὲ 1685 
ἀόρ!δοον δὰ Ὀδβοίῃ. : 

4. 1658 ἰΟΌΤΒ ΘΟΠΠΘ ᾿ΘΒαΠ61168 1 ̓ΘΏΠΘΙΙΪ ΡΟΠΤΤα ΔΡΡΙΌΘΒΘΥ 
Ὧ65 ἴοπτβ ἀθ ομαυροηίθ ἀθνυτοηί δίγο πασίθϑ οὲ βο] ἀθιηθηξ Θ0η8- 
ἐγαϊίοδ; ΟΠ Π6 ἀομμοῖα ΔΧχ δα 65 αα6 1᾿ὀϊόναίοη πόοοθϑϑαϊ το 
ΡΟᾺΓ απ 61168 πΠ6 ρΡαϊδβθηΐ δέτε θϑοαϊδάόθβ. (5) Ἐπ οἴει, 66 1165 ααὶ 
50 ΠῸΡ ὀϊθνόθβ δοηΐ πηοΐηβ α{1165: δὲ 61165 5 ἐοσου]θηΐ θ]π8 νἱΐθ 
5008 ἰ65 ΘΟῸΡ8 (65 ρόίγΟθΟΙΘ5, η6 ροπναηΐ γόβιβίθυ ἃ ἰΘῸ ΡΤΌΡΤΘ 
Οματρο. 1 ἴδαξ ἄοπὸ ρῥ]υΐδί 5 ΟΟΟαρΟΥ (46 ἔδίγθ 168 τηὰτ5 4685 
ἰΟΌ 78 ῬΙὰ5 ἔραΐβ, οὐ θιῃρ οΥου ἃ 6618 1᾿ἀτρθηΐ ααοπ ἃ ὀοσοηοηιῖδό 
58} ἰὼ απίθατγ. 

6. Ῥδη8 ἰουίθβ 168 ΘΟΌΤΓΪΠ65 οὐ 168 [005, ΔῸΣ Θμα το 5 165 Ρ].8 

πάροδος, ααἱ ΘΟΟΤΌΠΠΗΘ 18 ΘΟυΥ ἶπ6 Θὴ. ΔΥΥΪὸΤΘ 468 ογόμθαιχ, 86 οοῃξίηπθ 
δὰ ὑγᾶνυϑῦβ 465 [005 δὰ ΤΏΟΥΘΠ 46 Ῥαββαρθβδ απ ὍΠ ἀόδίρτιαϊς βοὰ8 16 ποῖ 46 

- διόδοι. Τ| ΒΘ Ὀ] Γαδ, ἃ ῬΥΘΙΩΪὸτΘ γὰθ, 46 66 5605 46 διόδος οοηνίθηὺ Ὀΐθα 
1οῖ. ῬΟᾺΓΡ Ροῦγο" ἐγαηϑρουίον ἃ νοϊοηίό οὐ βϑίοπ 186 Ὀθβοίῃ, βὺ} ἰοαῦ [6 
Ῥουγίουν 46 ᾿᾿δηοοϑίηὐθ, 165 τηδοπθ5 Ρ]οόθ5 βὰν 16 τοιηραγί, 11 [811 Ὀΐθη 
ἕαϊγ 168 ραββαρθϑ 465 ἰοὰσβ αἴ ὍὯπο ὀϊδναίίοπ ργορογέϊοππόθ ἃ 1ὰ Βϑααέθυν 46 
065 πηδοῃίηθ8. Νίαϊβ, 81 Ποὺ. π6 ποὰβ ὑγοιήροηβ, ΡΉΪΠΟη ἡ Θηθπμα ροϊηὺ αὐ Π 
Ρίδοθ ἀθ ρόϊγοθοϊοβι δὰ παυὺ ἀθ 14 οουγίϊπθ. [.65 ρόίγοθοϊεβ 46 αἷἱχ τηΐπ68, 
41ϊ βοπὺ 165 Ρ]ιβ ρϑεϊΐβ αα᾽}} τηϑηξίοπηθ ἀδη8 186 ἀόΐθηβα ἀὰ τοιηραγὲ, βοπὲ 
ἀ65 τηδοῃΐηθβ αἰ θη ΓΟ 4 ἀθ ἸΟΠΡΊΙΘΟΣ 50} 25.060 46 Ἰασρϑὰν οὐ 8.00 ἀ6 
Βαυΐθυγ: 11 ΠὟ ἃ Ρᾶᾷ85 46 ρῖδοθ δὰ Βαυῦὺ ἀ᾽ ἀπ γοιηραγὲ ἀοπὲ 1 ἐραΐίββθυσ ἐο- 
ἰ416 δὰ Ρἱϑα δὶ ἀθ ὅδ, ῬΟᾺΣ τηδπΟθανΓΟ πὶ τηδὴθ ῬΟῸΓΡ ᾿πδίβ!]ο ῦ ἀἾ δαββὶ 
σταπθβ τηδομῖηθβ. ῬΏΙ]ΠΟη 4 οοπβίγαϊῦ 465 Ὀαῤίθυϊθθ δὰ Τ6 2 ἀ6- ομδυβϑόέθ ἃ 68 
ἰου ; 1 ἃ Ρογοῦ αἀ᾽ Θιη ὈΓΆΒΌΓΘ5 168 ΤΠ ῸὙ5 (6 668 ὑοΟΌΓ8Β: 165 Ουγογίαγοβ αΟἿ] 
νϑαΐ, 46 Ρ]υ8, ἔαϊγθ « διιββὶ ρσσδηᾶθβ 416 ρΟββ1016 δὲ οἰπίσδθβ», 06 βοῃΐ, ρθῃ- 
ΒΟΠΒ-ΠΟΌΒ, 165 φογέεβ αἰ δηἰγόθ 465 ἰοῦτβ (οἵ. 1.65. Νοίθβ οὐὔἹθϊα 68), δῆπ αα ὉΠ 
Ῥαΐβθθ β8η5 αἰ βου!δό γ ἱπέγοααϊτθ οὰ 6η ἴδ γ βου οὶ 165 στδπᾶβ ρόξγοθ] 68 
ἀθ 45 οὐ Ἰυβαὰθ 6" οὰυ 7" ἀθ πααὺ (ρΡέόξγοθο θα ἀθ 80 τηΐπθβ οὐ ρόέγοθοἹββ 
ἄτι ἐδ]οη). 

ψαλιδοειδεῖς) ΟΥ̓, τι, Θ, ποέθ Εὶς ψαλίδας συγκλειόμενα. 
Τοὺς πετροβόλους --- μεταφέρειν] Οἵ. Ῥαρδ 91, 1. 16, ᾿“νϑιστάναι (ἀνιστάναι 

ΕΞ Υ͂. Ρ' 11.) δὲ χρήσιμον πρὸς ἕχαστον αὐτῶν (1] 9 ἀρὶὺ 468 τηϑομίποβ 46 
Ῥαββίόρθαη!) δύο δεχαμναίους λιϑοβόλους οὃς δεῖ μεταφέρειν (χαταφέρειν 
ΤῊ.) οἱ (οὗ Ε΄. Υο Ῥ. ΤῊ.) ἂν καὶ οἱ πολέμιοι κινῶσί τινα τῶν πετροβόλων, 
ἵνα, ἂν ϑύνῃ, ἀφεὶς (Ὁ: δύνηται φεὶς Εἰ. Υ. Ῥ.: δύνηται εἰς ΤΊ.) συντρίψης 
(ὥ: συντρίψη Ἐ. Υ. Ῥ. ΤῊ.) πατάξας τὸ ὄργανον. 

4. “υσχρηστότεροι] 1,6 ἐογταΐὶπ δὰ ρίοα ἀθ οβδαὰθ ἐοὰγ οϑὺ ἃ 18 0τ] 468 
ΡῬΓο͵θοῦ!]θ5 ἰαποόβ ἀὰ παὰὺὺ ἀθ οδύνθ θὰ 80} ἅπ6 Ζομθ αἀ᾽ δαξαηῦ ρΡ]8 ἰαῦϑθ 
αὰθ ἴὰ ἰοὰ δϑῦ ρυβ ὄϊονόθ. Ο᾽ ϑβδὺ οϑθ αὰ Ὅμ ἅρΡ6116 δῃ ἕογεϊβορίϊοι 1’ αηρῖα 
φιογ.) 

ὅ. Τὰ βάρη φέρειν] ΟΥ̓. ν». 87, 1. 18, Τοῦτο δὲ ἔστω ξεστῶν λίϑων ἢ συγ- 
χρουστῶν ὡς μεγίστων, ἵνα δύνηται τὰ βάρη φέρειν: ὃ τχ, 2, ᾿Ανίσων γὰρ 
ὄντων τῶν βαρῶν, --- ῥήξεις ἐν τοῖς τείχεσιν ἔσονται. 

᾿ἀναλίσχειν] ΟΥ, πι, 7, οὐ 1ὰ ποίθ ἀνάλωμα. 
θ. ργομέτωποι] “4παξ λεγόμενον. 
ῆχος) 1ιὰ Ἰοπριθαν οϑὺ ἰοὶ 16 αἰτηθηβίου δηραρόθ ἀδὴ8β 1᾿ὁραίββθῃνῦ ἀὰ 

ΤΩῸΓ. 68 ῬΊΘΥΥΘΒ δ᾽ αδίῤθβ θοχϑδοίθιηθηΐ ΒῈΓ 165 αυδίγθ ἔβοθβθ ρθη] ου δῖ γ 5 
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ἂν αἵ πληγαὶ μάλιστα γίνωνται τῶν λιϑοβόλων, (λίϑοι ἀργομέτω- 
σοι, πιετιδλεχημένοι ἐπὶ μῆχος τίϑενται,) λίϑοι {δ ὡς σχληρό- 
τατοι ἐχείϑενται προέχοντες ὅσον σπιϑαμὴν καὶ διεστηκότες ἀπ᾽ 
ἀλλήλων τοσοῦτον ὥστε εἰς τὴν ἀνὰ μέσον χώραν (ρᾷρ6 82) ταλαν»- 
τιαῖον πετροβόλον μὴ παραδέχεσϑαι, ἵνα μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν τὰ τείχη 
μηδὲν πάσχῃ. 
τῷ Τῶν δὲ τειχέων ἁπάντων αἵ ἐκϑέσεις χαὶ ἐγκλίσεις χαὶ 

τὰ ἐπικάμττια χαὶ αἱ ρίαι ἁρμοττόντως τοῖς ὑπάρχουσι τό- 
ποις λαμβανονται.] 

[(8) Καὶ λίϑοι ἀργομέτωττοι ττετιδλεχκημένοι ἐπὶὴὶ μῆκος τίϑενται. 

(8 Νὴ Καὶ κάτωϑεν τῶν τειχῶν καὶ τῶν προτειχισμάτων τοῖς 
μεγίστοις καὶ πλείστοις βέλεσιν αἵ βελοστάσεις κατασχευάζονται, 
αἵ μὲν ὀρυχταὶ, [ἐπίπεδοι χαὶ κατώῤυχοι] αἱ δὲ ἐπίγειοι, πρὸς 
τὸ εὐρυχωρίαν ἔχειν πολλὴν, καὶ τοὺς ἀφιέντας μὴ τιτρώσκεσϑαι 

ΤΑΘΙΌΥΘ ἀθ Ῥῇγαϑθ 8, λέϑοι « τίϑενται, δὴ γοσομαμῦ χαὶ αἱ δίαϊδ 6 

ἐδίθ οὐ δὴ το] αηὺ ρὰν δὲ 16. ϑαϊΐθ, ϑὅ'δὴβ ἀουΐβθ οὐηῖβ Ῥ81 βαϊῖ:θ 46 16 τόρό- 

ἐϊύίοη ἄπ τιοὺ λέϑοι, οδ8 τηοΐβ δυγοπὲ ἐδ γόξα Ὁ]Π18. ἃ 1ὰ τηᾶῦρθ, ῥαΐβ τόϊη- 

ἰγοάυτ8Β ἄδηβ 16 ἰοχύθ, τηϑῖϑ ἃ ὯΠ6 τηϑαναῖβθ Ῥ]806, οὖ ταὐδομόβ 8105 ῬᾺ 

χαὶ ἃ 66 αὖἱ φῥγόοδααϊῦ. (Υογ. 8, 168. πούθϑ οὐἱδίαθβ αἱ 86 τρροσγίοπί ἃ 

66 ΤΠΘΙΩΡΓΘ 46 ῬὮγδβθ.) 

7. Καὶ (αἵδ᾽ ἐγκλίσεις ἡ “1 αἱ ρίαν (816) Εἰ. Κι: αἵ χρείαε Ῥ.: ἀπ 

τοίη ὑγὸβ γόσθηὐθ ἃ. ΘοιηὉ]6 16 νυἱᾶθ, ἄδιηβ 1Ἶ, ῬᾺῚ 165 Ἰθέΐγθβ εὐρέχω : “1. αἱ 

εὐριχωρίαι Ῥαγῖδ. 2445 : αἱ εὐρυχωρίαι τηβΒ. 48 1μογᾶθ: αὲ εὐρυχωρίαι ἀδῃ8 16 
ἰοχίθ οὐ χρείαι ἃ 16. τηᾶτρθ, Ρ. Τῇ. 

8. ἐπὶ μῆκος ΤΙ. Υ. ΤΊ. : μῆχος Ῥ. ““ τέϑενται ». Τῇ. : τέϑονται ΕἸ]. Υ͂. Ῥ. 

“6 Βοοβαβ (Τγαϊξέ ἄς Κογεὐβααϊίοη,, δἴο., Ῥᾷρθ 41, ποίβ 1) ργοροβαῖϊδ 6 

ὑγδηβροβασ ΚΨαὶ λέϑοι « τίϑενται ἀργὸβ 165 τηοΐβ μηδὲν πάσχη, ῬΆγαΒΘ θ, 

βπ. Ομ ἃ γόξβ!1: οοπ͵θοῦαγ]θτηθηῦ 66 του Όγ6 46 ῬὮσαβθ, ἀπ Ῥθὰ Ρἷυβ πααὺ 

ἄδηϑ 18. τηθτηθ Ῥῇγδβθ, δρτὸβ τῶν λιϑοβόλων. (Υογ. οἰ-ἄθθβθι5, 6, Νοΐθβ οὐῖ- 

ἐϊαᾳα 65.) 

ξ Υ. χατόρυχοι. Ρ. ΤΊ. Ἴ“ Ἐπίπεδοι καὶ κατώρυχοι τοίγαπομό ρὰ ΟἿ. 
αταὺχ (Τογύβοαϊίοηβ ἀ6 Οαγέϊιασο, Ὁ. 201, ποίβ 8). “1 ὑπόγειοι ΕἸ. Υ. Ῥ. 
Τῇ. : ἐπίγειοι ἀταὰχ (ἰδὲα.). “1 εὐρυχωρίαν ἔχειν πολλὴν καὶ διαϊοπύ ἐγαπη8- 
Ῥοβέβ ἃ ἰοσὺ ρὰγ αταὺχ (ἐδία.) αργὸβ 168 τηοΐβ ἐναντίους τραυματίζειν καὶ. 

δὰ Ῥαγθιηθηῦ, οὔνθηῦ ᾿π6 ρυδη 46 τἝβίβύδημοθ 81 ὁΒοο. --- ΟΥ, τα, 1, οὺ 1ὰ ποῦθ 
Τιϑέντας « ὀρϑίους. 

᾿Εκτίέϑενται προέχοντες) ΟΥ, τ, 2, ποίϑ ᾿Εχτιϑέντας χατὰ μίαν γωνίαν. 
«Τίϑοι --- προέχοντες χτλ.} 1] Ῥαρδῖν ααἾἿ] οχίβίθ ϑἤοοσθ ἃ ΒΟΙΩῚΘ. ὯΠ ΤΗΣ 

οοηβύγαϊθ ἃ ῬΘὰ ῥγὸβ ἀθ οθὐξθ τηϑηϊὸγ ἄϑηβ 1 δποοϊπέθ α Ἠοπουῦῖιβ (ΝΊΡΌΥ, 
16 Μωγα ἄϊ Ποηια, Ῥ . 884). Οὗ, ἂχ Ῥγοοόᾷά ἀ6 ἀόξθϑηβθ ἀθ τηδτηθ ἕδτη!]]θ 
δὰ ὃ τῇ, 1, οὐ 1ὰ πο δξεῖς. 

Πετροβόλον) Οὗ, 1, 2, πούθ πετροβόλων. 

ΨΨΌΙΝ 
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Θχροβόβ δ χ ΘΟὰρ85 (68 ΠΠΠΠΟΌΟΙ]ΟΒ, οὐ ρίαοθ (658 ρέδγγϑβ ἃ ραγθ- 
ἡπθηξ γι οἱ ἑαϊϊόθ5 ἀαηδ ἴ6 8θη8 (6 ἴθι ἰοημθηγ; ἡ Ὑ τηθί 
δαβδὶ 6 58.116 465 ὈΊΘΥΤΘΒ. διδ51 ἀπ 68. αῸ16 ῬΟΒΒΙΌ16, ἀόραββαῃηΐ 
ἀπηθ βρίπδιηθ (8(4 ἀθ ρἱθ4) θηνγίτοη [6 ρατθιηθηῦ ἀπ παῖ οἱ 
οϑρδοόθβ ὧἀθ (6116 ἴδφοῃ απ 16 ργο θοῦ ἀππη ἰα!θηῦ ἢ6. θυ 1586 
Ρόπόίτον ἀδηὴβ 11πΐθυνα!]θ: δἰ μ81 Ο65. ῬΓΟ]ΘΟΙ]65 Π᾽ ΘΠ ἀΟΠΙΔΡ ΤΟΝ 
Ῥοϊηΐ 165 ΠΡΠῚΒ. 

[7. [65 βδ  ]Π]αηΐδ, 165 ᾿πΟ] ΠΠΔΊΒΟηΒ, 165 ΘΟΌΓθαΤΘ5. οὐ [68.... .. (Ὁ) 

Ὧ(θ ἴοιδ 165 τϑιηρατίθ βοηΐ ἀόίθιτηῖπόβ ΡΣ. ἰὼ πϑίστο 465 ᾿ἴθαχ. 
[8. Εὖ οπ ρῥίδοθ 465 ρίθυγοβ ἃ ρατϑιηθηῤ Ὀτγαΐ οὐ (4665 ἀδῃ8 

[6 86}8 46 θὰ Ἰοῃρ ΘΓ} 

8 Ἃ. Δαίίογὶο5 6 ἠναοίιγηοβ (6 ἐϊγ. 

Απ ρἱθά (65 τὰ δὲ (65. νδηΐ- 15, ΟΠ. ΘΟΠΒἐΓαἰΐ, ΡΟᾺ [68 
ΘΟ 65. 168 Ρ]05 φυδηᾶθθ οὐ 061165 ἀοπί οὴ ἃ 16 ρ8, 465 Ὀαΐί- 
ἰδ 1.165, [65 {7168 Ογοιιδόθ5 ἀαΉ 5 ἴ6 8οἷ, ἴδ68 αἰμέγε8 ἃ ἴθι" 416 ἐ67}γ76: 
πδἰηδῖ, Οἢ ἃ ἀπ ἰᾶῦρθ, 165 δι ΠΘῸ 5. Π6 βοηΐ ρ85 δ] β5όβ οἵ αἰΐοὶ- 

ΠΑ Κάτωϑεν] Αὰ ρΙθᾶ εὐ 6) αΥὐΥίδγ 6. 
Προτειχισμάτων Οἷ. σ, 6, οὐ 1ὰ ποίϑ. 
Βελοστάσεις Βελόστασις ἀδείριθ Ι6 Πἰοὰ ρῥγόραγτό βοὰν" ψὑθΟΘνΟΙΓ. Μ7)6 

τηϑο ηθ 46 ἐν (16 τηοὺ δαύέογθ, ἀοηῦ ποὺβ ποὺὶδ ΒΟΙΠΠΊΘΒ ΒΘΡΝῚ5 ἀδΔη8 [ἃ 
ὑσδαποέϊοι. ἔδαΐο ἀἀπθ ΘΧργθϑβίομ Ρ]ὰ8 δε Ἰβξαϊβϑηΐθ, όνϑ:}16, ἃ ἴὰ αἰβέγοποος 
ἅ6 βελόστασις, 1 1466 ἀπ ὀἐ Ὀ]δβοταθηύ πηδηδθό Ῥουν Ῥἰιδίοιιγ5 ΡΙὸ665 α᾽ἀτ- 
ΠΠ6716): νΟΥ. ὃ 1, 8, ἴὰ ποίθ βελῶν, οὰ ποὺβ [Ἀ,Β0 08 ΓΘΙΠΔΤΌΆΌΘΙ' 46 Βέλη 
ἀόβίρῃθ ποῃ βϑα]θιαθηξ 168 « Ῥγο θοἑ]68», Τηδῖ5. δι581 [68 «ΤΟ ΪΠ68.» αἱ 
βουυθηύ ἃ 168 ἰᾶποοσ. ΟἿ τν, 3, Θυρίδας τοῖς ἀφιεμένοις καταπάλταις χαὶ 
πετροβόλοις ἐν {τοῖς τοίχοις τῶν πύργων ἐν οἷς αἱ βελοστάσεις ἂχ τοῦ 
ἐδάφους χατασχευασϑήσονται : Ῥ. 90, 1.1, Πάντων δὲ μάλιστα δεῖ σπουδάζειν 
περὶ τοὺς τριακονταμγαίους πετροβόλους καὶ τοὺς χρησομένους (ὃ: χρωμένους 
ἙΕ. Υ. Ῥ. ΤΊ.) τοῖς ὀργάνοις τούτοις χαὶ τὰς βελοστάσεις αὐτῶν [ἵνα ὦσιν 
ὡς βέλτιστα πεποιημένοι (αἷ τλᾶγ 56 46 Υ- : αἱ τηᾶτρθ 46 ῬῚ]: τῶν γὰρ λιϑο- 
βόλων τούτων (ὃ: οὕτως ἘῸΥ. Ῥ. ΤΙ), εὖ πεποιημένων, χαὶ τῶν βελοσ τά- 
σεων ἐπὶ τῶν ἐπιχαίρων͵ τόπων κατὰ τρόπον ἐπεσχευασμένων, χαὶ τῶν  χρησο- 
“ένων αὐτῶν ἐντέχνων Ὁ ὄντων, οὔτ᾽ ἂν [γερροχελώγνη] μηχάνημα οὔτ᾽ ἂν στοὰ 
οὔτ᾽ (ἀν) χελώνη ῥᾳδίως προσαχϑείη : ΡΟΙΥΌΘ, ΙΧ, χτὶ, 8, Καὶ τρεῖς ἡσῶν 
βελοστάσεις λιϑοβόλοις, ὧν ὁ μὲν εἷς ταλαντιαίους, οἱ δὲ δύο τριακονταμγαίους 
ξέβαλλον λέϑους : Ἡίοάοτο, ΧΧ, τχχχν, 4, ᾿Ἐπέστησαν δὲ χαὶ τοῖς ὁρμοῦσι 
τῶν φορτηγῶν πλοίων ἐν τῷ λιμένι βελοστά σεις οἵχείας τοῖς ἐπιτίϑεσϑαι 
μέλλουσι καταπέλταις : Βορίδηίο, «“Ἡἰφέοϊυϊοῖ, τν, 2, Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε 
σεαυτῷ πλένϑον, καὶ ϑήσεις αὐτὴν πρὸ προσώπου σου, καὶ “διαγράψεις ἐπ’ 
αὐτὴν πόλιν τὴν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ϑώσεις ἐπ᾿ αὐτὴν περιοχὴν, χαὶ οἶχοδο- 
μήσεις ἐπ’ αὐτὴν προμαχῶνας, καὶ περιβαλεῖς ἐπ’ αὐτὴν χάρακα, καὶ δώσεις 
ἐπ᾽ αὐτὴν παρεμβολὰς, καὶ τάξεις τὰς βελοστά σεις χύχλῳ: “Μαοοαθέθϑ8, Α 
νι, 20, Καὶ ἐποίησεν ἐπ᾽ αὐτοὺς βελοστάσεις καὶ μηχανάς: δ1, Καὶ ἔστη- 
σεν ἐχεῖ βελοστάσεις καὶ μηχανὰς χαὶ πυροβόλα καὶ λιϑοβόλα καὶ σκορπίδια 
εἷς τὸ βάλλεσϑαι βέλη καὶ σφενδόνας: ΞΥΙΏΘΟῚ Μαρ βίον, Τόοη ᾿᾿Αγριδηΐοη, ὃ ΧΙ, 
Ρ. Ο17, 1. 16 ΒΕΚΚον, Κριούς τε χαὶ βελοστάσεις. Οορ. Νοούαβ Ομοπὶαίθ, 
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Ν 3 ᾿Ὶ δε , , , “ Ν ο « 

χαὶ αὐτοὺς ἀδήλους τοὺς ἐναντίους τραυματίζειν, καὶ, ὅταν οἱ 
΄ 3 

πολέμιοι πλησιάζωσι, μὴ ἀχρείους γίνεσϑαι τοὺς κατατταλταφέτας 
ἀδυνατοῦντας καταστρέφειν. 

(8 νὴ Ἔτι δὲ πυλίδες :τολλαὶ καταλείπονται ἐχ τῶν πλαγίων 
πρὸς τὸ ἑρδίως ἐτιεξέρχεσϑαι, [ἢ χαὶ πάλιν ἀποχωροῦντας γυμνὰ 
μὴ φαίνειν ἐπ᾽ ἀσπίδα ποιουμένους τὴν μεταστροφὴν, χαὶ τὸν 
ἐξεληλυϑότα λόχον χατὰ τὴν πρώτην πυλίδα κατὰ τὴν δευτέραν 
συντελοῦντα τὴν εἴσοδον, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας οὕτω 
ποιουμένους τὰς ἀποχωρήσεις. (2) Τῶν δὲ πυλίδων αἱ μὲν σχο- 
λιαὶ, αἱ δὲ χλίσιν ποιοῦνται. (8) Πρὸ πάντων δὲ αὐτῶν οἴκοδο- 
μήματα κατασκευάζεται, ἵνα δυσέμπρηστοί τε ὦσι χαὶ ὑπὸ τῶν 
πετροβόλων μὴ συντρίβωνται, καὶ οἵ πολέμιοι μ᾽ πλησιάσωσιν 
αὐταῖς, ἐκ δὲ τῆς τιόλεως, ὅταν μέλλωσιν ἐπεξιέναι τινὲς, μὴ 
συμφανὲς ἢ τοῖς ττολεμίοις. 

“141 ἀδήλους Ε. Υ. Ῥ, ΤΊ..: ἀ δήλω ς (ΜΠ, “ουνηαῖ ἀ68 ϑαυαηπέδ, 1878, ». 429). 

“141 πλησιάζωσι ρ. Τῇ. : πλησιάζουσι ΕΠ. Υ. Ῥ. “Ὁ χαταπαλταφέτας} κατα- 

πελταφέτας Ε. Υ. Ῥ. ΤΙ. (Οὗ 8τν, 1, Νοίοβ. οὐδἹαὰθθ). ἽΜἹ χαταστρέφει»ν) 

αΥδαχ, 1. ᾿., οοπ͵]θούαγαιῦ ἃ ἰογῦ περιστρέφειν. 

8 ΥἹ. ἐπ’ ἀσπίδας Εἰ. Υ-΄. Ῥ. Τῆ.: ἐπ’ ἀσπίδα 1Τι. Ῥϊπᾶοτ (πὰ ΤΊ δβαινι8, 
δυἕ1016 σπίς). ὙΠ τδηαὰθ ἀπ ἱπβη1 ἀδπ8 16 ΤΟΙ ΌΓ6 ἄθ Ῥῃγαβθ χαὶ 

τὸν ἐξεληλυϑότα λόχον χτλ. ὝἽ τοὺς ἄλλους σχολιαὶ αἱ δὲ (165 ταοΐβ πάντας 
οὕτω « πυλίδων αἱ μὲν ταδπαπθοηῦ) 1]. 

2. κλίσιν] κλεῖσιν ΕἸ. Υ. Ῥ. Τῇ. ((ταᾶ. Ἰαῦ. «αηρσωϊιηι»). 

8. συντρίβωνται Ῥ.: συντρόβωνται ΕΠ. Κι: συντρομώνται, οὐ ἃ ἴὰ τηᾶτρθ 
συντρέβωνται, ΤΉ. 

Απάγοηϊο Οογιμδηο, Ῥ. 866, 1.6 ΒΕΚΚον, “Μηηχαγῶν δὲ κατασχευαῖς ἀπηχρείουν 
τέλεον τὰ τῶν πετρῶν ἀφετήρια ἅπερ, ὁ βαϑύνους ᾿Ανδρόνικος ἐτεχταίνετο, 
τειχομάχια ἱστῶν βελοστάσιά τε καὶ δρυχτῆρας ἐπιτεχνώμενος. Οπ ἐσοῦνθ 
ΔΌΒΒΙ ΟΠ6Ζ Αὐμόηδθ, ρ. 22, 1. 11 Ὑθβομου, 16 τοὺ βελοστασία : 11 ποὺβ 
ΒΘΙΩΌ]6 αὐ} Υ ἰου Ῥϑαυΐ-δύτο 1ὰ ρ]δοθ 46 χριοστασία οὰ χριόστασις. Κριό- 
στασις, ταοῦ 46 τηδτηθ ουτηύϊοη α116 βελόστασις, 86 ΤΟ ΠΟΟΗ 6 16 ἴοὶ8 Οἢ6Ζ 
ῬΏΠΟΠ, οὐ 1 ν ἀδδίβιιθ Ἂπ Ἰἰθὰ οουνογὺ ἀδη8 ἰθαιθὶ ἀπ Ὀέ]1θν οϑύ ἰηβία!]ό: 
Ῥ. 93, 1.19 (1 8᾽ρτὺ ἀὰ οοηίγθ- Β6116} 468 ἀβϑίόρόβ, οαδηῦ ΒᾺ} ἀ68 Του]θδυχ), 
Αἱ δὲ περιφερεῖς δοχοὶ --- πλάγιαι -- τίϑενται, ἵν᾽ εὐχερῶς ὁ χριὸς ἔξωϑέν τε 
(Ε. Υ.: ἐξωϑέντες Ῥ. ΤΊ.) καὶ πάλιν ἔσωϑεν ΕἸ. Υ. Ῥ.: ἔξωϑεν ΤΊ.) περι- 
λαμβάνηται, -περιτρεχόντων τῶν χορμῶν, τὴν χίνησιν ὁποιανοῦν γοεῖ. (Ὁ: 

ποίαν οὖν γοὲ Ἱ. ν᾽ Ῥ.  Πόία οὖν νοεῖ 17..} Κατασχευαστέα τέ ἐστιν αὐτῷ 
χρι ὄστασις ὡς ἀσφαλεστάτη πρὸς τὸ τοὺς ὠϑοῦντας αὐτοὺς χαλῶς βεβηχότας 
ὡς σφοδροτάτας (1".: σφοδρότατα Ε΄. Υ. Ῥ.) συντελεῖν τὰς πληγάς. Οἵ. ΘΗΘΟΥΘ 
Ῥ. 917,1. 16 ἀ᾽δῃ 85, ῬὝὍηχανημάτων στάσεις. 

Ὀρυχταί] 1,68 τηδομίηθβ, Ῥ8Γ 6Χ., ρἰδοόθβ ἀθυτϊὸσθ ᾿᾿ανδηῦτ-τααν ααἱ Θδὺ Ὀ88, 
βΒοηῦ Θηὐουτόθβ, 6 βοσίθ 416 ᾿ΘῸΓ βοτατηθέ ὯΘ ἀόραβββθ ρΡδ8 ἴὰ ογὸξθ 46 ὁ6 τη. 

Καταπαλταφέτας͵ ὝΟΥ. Ῥ] υδίΘα ΓΒ ΘΧΘΙΠΊΡ 68 ἰὔρρβς τὶ τρο 46. 66 τηοὐ οἱ όβ 
ἄδη8 1ὰ Νοίθ οὔ ψααθ ΒᾺ} χαταπάλτας, ὃ τν', 1. 
᾿αδυνατοῦντας καταστρέφειν] Τιογβαὰθ. 1᾿ ἀϑδίρθαπὺ Δρργόομθ ἀὰ ρῥἱοθᾶ ἄὰ 
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συθηΐ ᾿᾿ΘμμΘμΐ 5808 δίτγθ ὙΠ ΘΕΧ-ΤΉΘΙΉ68, οἵ, Ιοτβαπο 1᾿δβϑί ρϑδηΐ 
Β᾽ΔΡΡΤΌΘΙΘ, 165 βϑύγδηΐβ 465. οαίδρα! 8. ἢ6 ἀθνυϊθηηθπί ροϊηΐ ἱπα- 
{1165 ἴδαίθ 4θ ρουγοὶν δθδίββου Βα Πβδτητηθηΐ ἰΘαΥ Εἰγ. 

8 ΟἹ. οέογΉ68. 

6 ΡΙυ8, οἱ τηῤῃαθ6 46 ποιηθτθιβϑοθ ΡΟΐΘΥ 65. ἀδη8 165 ἥδ Π05 
ΡΟῸΓ ἤαϊτο ἔδοθπηθηὶ 468 βουι68, δὲ ῬΟῸΤ 486 168 βοϊἀαἰβ, ἀπαπὰ 
115 Ὀαΐϊίοπε δὴ γοίγαϊξθ, π6 βοϊθηξ ρᾷ8 ΟΠ ρέβ ἀθ ἰΟΌΥΠΘΥ ἃ σϑθο ἢ 6 
δὲ ἀθ 56 πιοπίτοῦ ἃ ἀδοοαγοτί : ππθ 16 βου ρδ1 18 Ῥοΐθυμθ 51 
Τοπέγοσα ΔΓ ἴα ροίθυπθ ἢ 2, οἱ ἰοπίθβ 165 δαίγοβ {168 βαΐϊντοηΐ 
16 τηδπιθ τηοπυθιηθηΐ. 

2. 65 Ῥοΐβθυῃθβ, [65 ἸΠη68 βοπί ΟὈΠα 65; 1685 Δαῖ65 ἴοπξ ἃῃ 
οοπάθ. (8) Ἐπ᾿ ἀναπί ἀ6 ἰοπίθβ, οἢ ὀϊὸνθ ἀθβ. ὀομβίγ πο 08 ΘΟῸΤ 
ΘΙ ΡΘΟΠΟΥ ἀπ᾽ Ὸἢ Π6 165 ἱποθπᾶϊθ, 416 165 ΡόΓΟὈΟΙ65 π6 165 ὈτΙβοηΐ, 
4118 165. ΘΗΠΘΙΗΪΒ ΠΘ 56 Π ΔΡΡΙΟΟΘΙΘΗΐ οἱ 486, απδπηᾷ 46 14 γ11}16 ὁῃ 
ἀοῖῥ ἔαϊτθ πὸ βουίῖθ, οἢ. πθ ἴθ γοΐθ ἀὰ ἀθΒο 3. 

ΤΩῸΡ, ΟἹ Ὧ6 Ῥϑαΐ Ρ]0β 1 δἰέθίπᾶγθ ἄγθοὸ ἄἀθβ οαΐδρυθβ μ᾽ δοέθβ δὰ βοτζητηθύ, 
16 τηοᾶθ ἀθ οοπβύγιοίϊοη ἀθ 6688 τη 8] η68 Π6 ΘῈ ρογτηθίαπῦ Ρᾷ5 ὧἀθ Ῥγθῃ- 
ἄτα ἐουΐθβ 165 πο πϑίβουβ. [1 ἔαυας ἄοπο 856 ΒΟΥ ἀθ6 οδὔδρα  θ5 ῬΙδούθβ 
ΡΙα8 Ὀα8 οἱ ὑϊγαηΐ ἃ διπγαβασεβ (Οὗ. τ, 2, Μμεταπυργίων ἐν οἷς αἱ ϑυρίδες 
κατασχευάζονται). -- ΠΔΠΠ|ΘαΓΒ,, 168 οαἰαρα]ξα8 ἀοναιθπὺ ΡοῦνοΟΙΓ Εἶταν, δὰ 
Ῥοβοῖπ, ἃ ὑπ οογίαϊη 8η01]6 δὰ- «-ἀδββουβ 46 ῬΒοσγίζοῃ, ραΐβαπθ ῬΒΠ] ΟΠ τθοοτα- 
τηδηᾶθ ἄδθ ἕαϊτθ 168 ΘΠ ΓΑΒασ 5 χαταξύρους ἐχ τοῦ χάτωθϑεν μέρους, ὃ ΤΥ, 
1. - δ. 165 οαὐδρα θβ 6!]65-Ἰηᾶτηθβ, οἵ. 165 τθηβθίρμθηηθηΐβ ϑὺ 168 ΤΘΠΥΟΙΒ 
46 1ἴὰ ποΐθ “ΠΖπιϑοβόλων, 8 ται, 1. 

8. ΥἹ. πυλέδες] ῬοξογΉ 68. ΟΥ ΥὙΠ|, 8, Ἐπὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτί- 
ϑεένται: 1, θ, οὖ 16 ποίθ : ἰβέρ, Υ̓Ἱ, χχ, Τῆς ἐν Κεραμεικῷ συνοικίας τῆς παρὰ 
τὴν πυλίδα : ῬΟΙΥΌΘ, ΥἼΠ, χχχι, 8, “ΤἹβυας, ὄντας εἷς τριάχοντα, σχολῆ καὶ 
μεϑ' ἡσυχίας παρῆχαν διὰ τῆς πυλίδος: Ποχῖρρθ, οἷξό οἱ-ἀθββοὰβ, ὃ ΥἹι, 1, 
ἃ [6 ποέθ “Ὑπεξάγηται. 
Ἔχ τῶν πλαγίων] Οἷ. τ, 2, δὲ 16 ποίβ. --- Μαυτίοθ, Χ, 8, Ρ. 246 Βομοθδσν, Καὶ 

παραπόρτια δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις πύργοις ἐχ πλαγίου στενὰ ἀνοίγεσϑαι χατὰ 
τοῦ δεξίου μέρους τῶν προσαγομένων μαγγάγνων ἐχ τῶν ἐχϑρῶν, ἵνα πεζοὶ ἐξερχό- 
μενοι ἐχ τῶν παραπυλίων καὶ κατὰ χεῖρα ἁρμοδίως. τῷ σχουταρρίῳ σχεπόμεγοι 
χαὶ ὑπὸ τῶν ἄνωϑεν βοηϑούμεγνοι, δύνανται (516) ἀπωϑεῖν τὰ μάγγανα. 

᾿Ἐπεξέρχεσϑαι] Ἐπεξέρχεσϑαι, ᾿ΕἘπεξιέγαι, ᾿Ἐπεχϑεῖν, Ἑαΐγε τη δογ ϊε; 
᾿Ἐπέξοδος, Ἐπεχδρομή, ϑ8ογίϊε. Οἵ. 8, Ἔχ δὲ τῆς πόλεως ὅταν μέλλωσιν 
ἐπεξιέναι: ὙΠαογάϊάο, Υ͂, τχ, ὅ, ἀϊφνιδίως τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεχϑεῖν: ΤΥ͂, 
ΧΧΥ, 8, Ἐπεχδρομὴν ποιησάμενοι, οἷς.: ΥΠΙ, τχι. 8, ᾿Ἐπεξελϑόντων τῶν 
Χίων πανδημεί: πόθ 16 Ταοίϊοϊθη, χχτπ, 1, ᾿Ἐπεξόδους δὲ ποιούμενον λα- 
ϑραίους ἐν νυχτὶ τοῖς προσκαϑημέγοις πολεμίοις τάδε προνοεῖν : 8, Ἐπεξελ- 
ϑόντες ἐπέϑεντο παρ᾽ ἐλπίδα τοῖς πολεμίοις, οἷα. : ῬΟΙΥΡΘ, Η, χχχιν, 12, 
᾿Επεξελϑόντες (ἐκ τοῦ ὕ Μεδιολάνου) : ΧΧΙῖ, χχπῖ,θ, Ἐπεξιόντες ἐμάχοντο γεν- 
ναίως, πότε ἢ μὲν ἐπιϑέμενοι γύχτωρ τοῖς ἐπεχοιτοῦσιψ ἐπὶ τῶν ἔργων χκτλ., 
οἷο : Βέογος 46 1,66 ἀ6 1᾽δὴ 117 ἂν. 7. Ὅ, ῬυθΠ6 ρὰγ ΤΠ. θασμθβηθ ἄδπβ 
164 ευιι ΜῊΝ ἀθ Ἰδηνίοῦ 1876, ᾿Επεξελϑὼν Μάαρχος ὁ ταμίας : 
ΨΦοβὸρῃθ, Ομεῦγο 668 ομἶ8, ΠῚ, νι, 6, Πάλιν προσβάλλουσι τοῖς Ῥωμαίοις 

» πότε ΚΕ, ἅ6 ῬΆ, δὲ ταβ.: ποτὲ 1,. θἰπᾶουζ οὲ Ἐ᾿. ΗΠ ΕΟ (Ρ. 1064), Η. α. 
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(8 νη) «11 δὲ ὀρυττόμεναι τάφροι, ἐὰν μὴ ὕπομβρος ἢ ὁ τό- 
πος, λατάξηροί τε χαὶ ὑπόνομοι κατὰ τοὺς ἁρμόττοντας τόπους 
γίνονται, ἵνα, ὅταν συγχωννύωνται, σπιάντα {τὰν ἐμβαλλόμενα τὰ 
μὲν ἡμέρας τὰ δὲ νυχτὸς ὑπεξάγηται πάλιν ὑπὸ τῶν ἔνδον πο- 
λιορχουμένων. 

᾿ (2) «41 δὲ χαρακώσεις, ἔξω τῆς σιρὸς τὸ τείχισμα λαμβανούσης, 
ὄρϑιαι πᾶσαι συντελοῦνται πρὸς τὸ τὸν χάραχα δυσυπέρβατον 
καὶ δυσδιάσπαστον γενέσϑαι δυσυπέρβατον μὲν διὰ τὸ μηδαμῶς 
μήτε ὑπέρβασιν ἔχειν τοῖς σχέλεσι... ... , δυσδιάσπαστον δὲ 
διὰ τὸ καὶ ἑλκόμενον τάσιν ἔχειν χαὶ ὕπὸ τῶν γινομένων τοῖς 
χαλῳδίοις ἐνάψεων πρότερον ἂν συντριβῆναι τὸν κάλων --- ὅπερ 
γένοιτο ἂν --- ἢ ἑλκυσϑῆναι τὸν σχόλοπα τελέως. (8) Τίϑενται δὲ 
χαὶ εἰς τὸ στάδιον οἱ μέσοι τοῖς μεγέϑεσιν ὄντες χάραχες αχ΄. 

8 ΥἹΙ. ὀρυττόμεναι] ὀρυττόμενοι Ε]. Υ. Ῥ. ΤῊ. “ΜΠ ἢ] ἦν Ε. Υ-. Ῥ. ΤῊ. 
“141 γένονται Ε:. Υ. Ῥ.: γίγνονται Τῇ. “Ἵσυγχωννύωνται] συγχύνωνται Ἐ. 

ΤΠ συγχύνωνται ».: συγχάνωνται Ῥ. ΤΊ. ἼἽ 1,65 τηοίβ πάντα ἐμβαλλόμενα « 
ὑπεξάγηται πάλιν ὑπὸ τῶν βοπὺ 6 118 τηδῖπι ΒᾺ σταϊίαρδ ἄδηβ ΗΕ. Ἴ πάντα 
(τὰν ἐμβαλλόμενα [τὰ μὲν] ἡμέρας, [τὰ δὲ] νυχτὸς ὑπεξάγηται πάλιν κτλ. 
(ααθ ἰοαῦ 66. αὰ6 1᾿ αϑϑιόρϑαμὺ Ὑ 7θὑ6 46 Ἰοὺ βοῖὺ τϑύϊγα ἀθ πυῖῦ Ρδ 1᾽88- 

βἱθρδ)} Οἵ, Ῥοχίρροβ οἷδδ ἄδπβ 165 Νοίββ δβχρ οδίϊνοβ. ΜἹ ὑπὸ τῶν ἔνδον 

[πολιορκουμένων] 

2. «ϑυρρ!όθζ ἀρχήν ἀρτὸβ λαμβανούσης» ΕΡΘῸΓ (062 Ὧθ Βοομδβ, 7γαϊξέ 
46 {ογεϊβοαίίογ,, οἰο., ν. 44, ποίθ 2). ἼΠἼ ἔξω τῆς τὸ προτείχισμα περι- 
λαμβανούσης ἽἽ παρὰ τὸ (αρτὸβ συντελοῦνται) ΕἸ. Κ᾽ Ῥ. ΤΆ.: πρὸς τὸ Ὑ΄α- 
σοῦ (ραρίθυβ ἱπόαι.8). ΜΠ δυσδιάσπαστον (ἀοναπὶ γενέσϑαι) ΕἸ. Υ͂. Ῥ.: 
δυσδιάβατον, οὐ δὴ τηᾶῦρθ δυσδιάσπαστον, ρ. ΤῊ. ὝἽ ἐνάψεων Εἰ. Υ'. Ῥ.: 
ἐναψέων ΤῊ. : ἀνάψεων ἄϊνογβ τη85. βθοοηᾶαίσοβ, οὖ ΜΊΠῸΡ (Φοιγηαὶ 68 

ϑαυαπῖδ, 1878, ν. 429) ἀνθὸ ο8 86η8: «1,)ἃὰ οοστᾶθ ατἱὶ 86 τοτηρὺ Ἰούβαθθ 168 

Ῥοὐύϊξθβ αὐΐδομθβ βοπὺ Ὀγὰ]όθβ.» Μαΐβ οἵ, ρ. 98, 1. 88, ταῖς ἐνάψεσι τῶν ἀγκυ- 

ρῶν. Βίοη ααΐὈἢ Π6 βίριδ]6 ροϊηὺ ἀπ ἐγοϊβίδυηθ βχϑιηρὶθ ἀὰ βα δίθη  ἔναψις 
ἄδηβ 16 1ὐξόγαύαγο ργθοααθ, 1685 ἄθυχ απ Ὡοὰ5 ΤΌΘ ΠΟΟΠἐΓΟΠΒ ΟΠ6 2 ῬΆΙΠΟΙ 

Ῥαγαϊββοηὺ ραγίαϊθιηθπὺ δαὐμϑηίϊαιθβ: 16 5Β6η8 απ Ῥγθπα ἔναψις ἄδῃηβ ᾿Ὅ 

διαθ81 Ὀΐθπ αὰθ ἄδηβ 1 δαύγθ ραββαρθ, ἀόῤγίνθ ὑοὰὺ παὐαγϑ]ὀτηθηὺ 46 οο]αὶ ἀὰ 

γΘΓΌ6 ἐγὸβ αϑ|.6 ἐγάπτω. “Ἵ χάλων] κάλον Ε. Υ-΄Ὄ Ῥ. Τῇ. ““Ἴ ἑλχυσϑῆναι 

Ἑ. ΤῊ.: ἑλχυϑῆναι Υ'. Ῥ. : ἐξελχυσϑῆναι “ΜΠ χ] ἂχ Ὲ.: ὧχ ΤΟ ΧΙ 
(ἄδηβ ΤΡ. οοτατηθ ἄδῃβ Υ.., 16. ῬΓΘΙΏΪΟΥ βίρτιθ, α6 ἴα ὑυρόρυδρμῖθ τοπᾶ τη], 

δϑὺ Θοτητη8 ὑπ α 8οοοὶό ἃ ὰη χ): ὦ κα 7 ». Τῇ. (ἐγαᾷ. 1αὐ. ηεθ βοισθηἐϊ). 

ἐπεξελθόντες πολὺ καρτερώτερον ἀγτιπαρετάξαντο: 20, Τριχόϑεν ἐπεχϑέουσι 
καὶ τά τὲ μηχανήματα χαὶ τὰ γέρρα χαὶ τὰ χώματα τῶν Ῥωμαίων ὑπεπέμ- 

9 » ᾿᾽ ᾿ » , 
πρασαν: Ἰλῖοι Οδδβίαβ, ΧΧΧΙΧ, τν, 4, ἀναϑαρσήσαντες τῆς νυχτὸς ἐπέξοδον 
-- ἐποιήσαντο; Ἰμποῖθῃ, Οὐᾳ, Χχι, ᾿Ἀγνιῶνται δὲ (οἱ πλούσιοι) ὁρῶντες ἀπὸ 
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8 ὙΠ. δ ο588έβ 8608 οἐ οομϑδέγιοίξίογη (165 ραϊδδακ68. 

[65 ἴοββέβ. απ [ὋΠ ΟΥθιι86 βοηΐ, ἂἃ τποΐη8 απ6 16 ᾿ἰθὰ π6 8οῖΐ 
Βυμηϊάθ, 5605 οἵ τηϊη 68 ΔΌΧ Θπατο 5. ΘΟΠΥΘΠΔΌ]68, δῇ 486, [018- 
46 1᾿αϑϑιόρϑαπὺ 1685 5. δονιζζεγα, ἰοὰξ ὁ6 αα1} γ᾽ Ἰοἰέθτα βοὶΐ τϑίϊγέ 
ἃ Ιὰ ἀὀότοθέόθ, ἰαπὶ ἀθ Ἰοὰγ απ 46 πεῖΐ, ΡῈ, 165 αϑϑιόρέβ. 

2. Τι65. ρδ} ββδϑιηθηίβ, οχοθρίό θοαὶ ααἱ θηέοιγο ᾿᾿αυαηιέ-ὈΜΥ, 
Βοπὲ ἰοὰβ ρ]αηίόβ νυ δ θπιθηΐ, ΡΟῸΓ ατ6 65 ρδ|15θ8685. π6 
Βοῖθπΐ ρ85 0] θηηθηΐ ἔλα μΟὮΪ65. πὶ Δισϑομόθβ ἢ {τα ΠΟ Ἶθ5, ΡῬΆΙῸΘ 
αα ἢ π᾿ θϑὺ ῬΟΒΒΙΌ16 πὶ ἀθ [65 βῃ]διη θ᾽. .... ; ΔΙΥΔΟΠ 665, ῬΆΤῸΘ 
α4α 6 1165 οἴτγθηξ 46 16 τόβιβίαποθ ααδπα οἢ 165 {{ὴ00, οὐ α6, ΡΔΓ 
βαϊίθ 46 Ιϑαῦ ἰαἴβοι δπ| πιουθη 46 οογάθβ, 16 οἂθ]θ 56 τοιηρταῖΐ 
(66 απὶ ρϑαΐῤ θη ΔΙΥΪγΘ) ἀνδηΐ απ6 16 ρίθα πὸ βοὶξ δισϑοῃό 
οοΙρ] ἐθιηθηί. 

8. Οη οομπιρίθ δι βίδαθ 1600 με} |5884465 46 που ηη6 αἰ μΒΊ 0}. 

τῶν τειχῶν ἀγόμεγα χαὶ φερόμενα ὅσα εἶχον ἐν τοῖς ἀγροῖς " χαὶ ἤν τε 
εἰσφέρειν δέῃ, μόγοι χαλοῦνται, ἥν τε ἐπεξιέναι, προχιγδυγεύουσι στρατη- 
γοῦντες ἢ ἱππαρχοῦντες (Οοθεῖ, γαγ. Τιεεἰ. ν. 2θΌ, 29 64., 56 ὑγσοσὴρβ θη ἀϊ- 
βδῃηὺ « σοιηθοβίίο ἐπεξιέναι ποὴ δϑὲ ἴῃ [811 ΓΘ Ἰοοὰβ.» οὖ δὴ ὀογϊναπῦ ἐξιέναι). 
ἀποχωροῦντας -- ἀποχωρήσεις] Οὗ {τπτ|ῷ, 10, οἷά ἃ 16 ποΐθ βαϊναῃίθ :] 

Ῥ:.92. 1. 18 α᾽θῃ 858, Οὐκ ἔχοντες οὐδαμῆ ἀποχωρῆσαι. 
Γυμνὰ μὴ φαίνει» ΟΞ. γιπ, 8, Ὥστε μήτε ψιλὰ τοὺς ἐχπορευομένους ,“φαί- 

γειν κτλ: [10, Τούς τε προσερχομένους. εἷς τὸ τεῖχος εἰς τὰ ψιλὰ τυπτήσειν, 

χαὶ “αὐτοὺς εὐχερῶς ὑπεξελεύσεσϑαι χαὶ πάλιν τὰς ἀποχωρήσεις ἀσφαλῶς 
ποιήσεσϑαι μὴ διδόντας τὰ ψιλὰ τοῖς πολεμίοις. 

8. Μὴ συντρίβωνται] Ο τσ, 6, οὐ 1ὰ ποέβ Ππυλέδας. 
8 ὙΠ. Ὑπόνομοι] Μιρηές, ο.ἀ-ἃ. ταπηΐβ ἄθ ΘΔΊΘΡΙ65 ἀθ τηῖπθ, ραγίδπέ 46 

ΓΙΩ  ΓΙΘῸΥ ᾿ς 1ὰ Ῥίδοθ οἱ δὐουξϊθβαπὺ δὰ ἕοπᾶ ἅυ ἴοξβό. 
Κατὰ τοὺς ἁρμόττοντας τόπους] Οἷ. τ, 2. 
Ὑπεξάγηται] Οἵ, ΤΒυογάϊᾶο, Π, τχχυι, 1 (ἃ ργοροβ ἄὰ χῶμα ου γεηιδιαὶ 

46 165 ῬόΙοροπηδβίθηβ ἀνδηραϊθηὺ δοπέγ 165 τη Ὑ5 46 ῬιΙαιόθ6), “Ὑπόνομον 
(οἱ Πλαταιῆς) ἐκ τῆς πόλεως ὀρύξαντες καὶ ξυντεχμηράμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα 
ὑφεῖλκον αὖϑις παρὰ σφᾶς τὸν χοῦν" καὶ ἐλάνϑανον ἐπὶ πολὺ τοὺς ἔξω, ὥστ᾽ 
ἐπιβάλλοντας ἤσσον ἀνύτειν ὑπαγομέγου αὐτοῖς κάτωϑεν τοῦ χώματος χαὶ ἱζά- 
γοντος ἀεὶ ἐπὶ τὸ κενούμεγον : ῬΟΧΙΡΡΘ, ἔγαρταθηὺ 19, Ρ. 180, 1. 12. 1. ὈΙπάονῇ 
(0, 155 ἀ65 Ηϊϑέογοὶ φγαθοὶ πεΐμονθ8), Οἱ δὲ Θρᾷκες ᾿μέρος. τι τοῦ τείχους δια- 
χόψαντες ὅσον ἐς μέγεϑος πυλίδος στεγῆς, ἐσεφόρουν χατὰ τοῦτο παρὰ σφᾶς 
ὅσαι γύκχτες τὸν χοῦν. 

2. 4 δὲ χαρακώσεις χτλ. (οἴ. 165 Νοΐο5 οὐ δΐαπ68.}} 1.68 Ῥ8]188865 ααἱ βοηὺ 
δαΐουν 46 ᾿᾽ανϑηύ την 56 ἐσουανθηὺ δὰ βοιητηθὺ 46 ᾿θβοασρα ἅὰ ἔοββό; ἀδῃ8 
οοὐδθ Ῥοβιξίοῃ, οἡ ἃ 1" βαδιθαᾷθ 46 165 ἱποι πὸ} γοβ 16 ἕοπα ἀὰ ἔοββό (6168 
Ῥυθημθηῦ 8]ΟΥΒ 18 ποτὰ ἀθ 'αἴ868). 

Τὸν χάλωγ] 1,6 οὔθ]6 αὐ66 ἰοημεῖ, ΟἩ. 168 ἐΐγ6. 
8. Τίϑενται  αχ΄] Οδ ααἱ τουϊθηὺ ἃ αἶτθ α6 165 ΡαἸββαᾶθβ οπὖ 6 ΤΊΟΥΘΠ- 

ηθ 0.11 46 ἀϊατηδέτο ἢ ο᾽βδύ, ϑπθοῦθ δα)ουγά Βυΐ, ἃ Ρϑι ργὸβ 14 ἀἰϊτηθηβίοῃ 
ογάϊπαῖτο. ἱνοίθ δἱοπέέ ρὰῦ ΟἘ. 8.: ΡοΙσγ δ, ΧΥ͂ΠΙ, 18, 9 (1,..ὄ ῬΡίπᾶοτῷ : Εὐδιάσπαστος -- 

16 χάραξ ἅε5 ΘΥδοβ, ΡΣ ορροβίξίοῃ ἃ οϑ] αἱ ἄθβ Βοινδίῃβ. ΒΔΡΡσΌΟΒοσ ἐοιίθ οϑΐθ ἀϊεβϑυ- 
ἑδίϊοῃ ἄθ ῬΟΙΥΌΘ ΒΓ 165 ΡΔΙΕεϑθβ σΤΟΤηδίηθ8 δὲ 168 μδὶἸββδᾶθβε σγθοαῦθβ, Η. 6.] 
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(8 ΥΠΠ) Ἑτέρα δέ τίς ἐστι πυργοποιία ταύτης οὐδὲν χείρων, 
ἐκ τῶν ἡμικυκλίων συνισταμένη καὶ τὰ χοῖλα πρὸς τοὺς πολε- 

, Ἅ - - μίους φαίνεσθαι, ἐν ἣ τὰ πέρατα τῶν τμημάτων δεῖ συνάπτειν 
- - κ , 

τοῖς πύργοις ὥστε ἀπαρτίζειν τὰς γωνίας αὐτῶν, καὶ λαμβάνειν 
, , - , , 35 ΄ 

ἀπ᾽ ἀλλήλων διάστημα τῆς ἔξω τιεριφερείας ὅσον ἂν ἣν τὸ τιλά- 
"-τἡ ’ “-“ , « ,ὔ ᾷ ᾿Ὶ Α ᾿ , 

τος τοῦ ἔσω τοίχου τῆς βάσεως. (2) “πάντων δὲ τὰς δοχους ἐπὶ 

τοὺς ὀρϑοὺς τοίχους ἐπιϑετέον ἐστὶν, ἵνα, ἐάνπερ ὁ πρὸς τοὺς 

(ραρθ 88) πολεμίους χκαϑήκων τοῖχος τυτιτόμενος πέσῃ, μένωσιν 
« 2 ᾿ " ἵ , Ὕ - ΕῚ , ,΄ 

αἵ ὁροφαὶ χαὶ δυνώμεϑα πάλιν οἰχοδομεῖν α᾽τοὺς. (8) Ποιητέξον 
δὲ τκαὶ ϑυῤίδας, ..... ... 1. {πυλίδας) παρ᾽ αὐτοὺς, ὥστε μήτε ψιλὰ 

ν - 2 

τοὺς ἐχπορευομένους φαίνειν μήτε ὑτιὸ τῶν λιϑοβόλων αὐτὰς 
ἐχκόπιτεσϑαι. (4) Τὴν δὲ ἄλλην οἰκοδομίαν ἀχολούϑως τοῖς πρό- 
τερον δεδηλωμένοις χατασχευαστέον. 

[{ ἢ , ᾽ , 3 Ἷ 
(8) «41ὕὅτη δὲ πριονωτη τταρατιλήσιον οὖσα τυγχάνει ἣν ττολύειδον 

8 ΥΠ]|. οὐδὲν] οὐδὲν Ε΄. Υ. Ῥ. ΤῊ. ““ ἡμικυχλίων Ῥ. ». ΤΊ.: ἡμικκλίων 
Ε.Υ. 4“ ἐχ τῶν ἡμιχυχλίων συνισταμένη ὥστε κοῖλα πρὸς τοὺς πολεμίους 
φαίνεσϑαι ὃ (Ττδά. 1Ἰαὐ.: ὑξα μὐ ραγ8 σοηοαυα Πιοϑβίϊθιι5 οὐ )οοία 814.) ὝἽ δεῖ 

συνάπτειν Υ. Ῥ. Τῇ. : δυσανάπτειν ΕΒ. “ τὰς γωνίας Ε΄. Υ. Ῥ. ΤΆ. : τὰς 
γωγίδας οοα. Ῥανγῖδ. σγαεο. ϑιρρὶ. τὸ 244: ταῖς γωγίαις Ὁ 

2, Ἁπάντων δὲ {τῶν... Ὁ) τὰς ϑοχοὺς κτλ. ὃ Ἱ δυνάμεθα Τ΄. Υ. Ῥ. ΤῊ... 
ϑυνώμεϑα Ὑ᾽ποοηὺ (ραρίοτβ ἱπδα 18). 4 αὐτούς Ε΄. Υ. Ῥ. ΤΊ..: αὐτὸν ὃ 

,., 8. ϑυρίδας] « Ῥοαὺ-δέγα ἐααὺ-1] Πτ πυλίδας, ροξογηοβ.» Ὧθ οομαβ (1 αὐδό 

ὧδ ξογεϊβοαΐίοη, οἰο., Ρ. 46, ποθ 1). 1 Ερρον (ἐδιά., πούθ 2) ᾿πάϊααθ ἅμ6 

Ιασαπθ αρτὸδ παρ᾽ αὐτούς. 
4, τὸν δὲ ἄλλην οἰκοδομὴν (οἰχοδομὴν 86 11ὖὺ ἀ6]ὰ ἄδη5 ») ΤῊ. 

ὅ. πριογνώτῃ --- ἣν --- ἐπικαίρων ΤῊ. “μετά τινας] «Τὰ, αἰηδὶ αὰθ 16 Ἰαὐϊπ, 

8 ΥΠ]|. ἱἙτέρα --- πυργοποιία] Πυργοποιίᾳ, 5) ποΏγτηθ 46 Τει χοποιία, ἐγαρσό 
(οἴ. τν, 8, ποίθ). Οπ νϑῦγᾶ, δὰ ὃ χι, αὰθ 16 ὑγδοό ἀδογὶῦ ᾿υδα 01 ΡδὉ 1᾽δὰ- 
ἰθὰν, οὖ ἃ ρύοροβ ἄυπαυβὶ 1] 4, ἅα τϑϑίθ, ἄοππό Ὧθ ποιπθτθυχ ἀόίαι]β αἱ 
ὑγοανθηῦ ὀρϑ]θτηθηῦ Θὰ δρρ]ϊοαύϊοη ἄθη5 1685 δαΐγοϑ ὑγαοόβ ἀοπὺ 1] νὰ 
8 ΟΟΟΌΡΘΙ' τηϑἰηὐθηδηύ, οϑὺ 16 ϑυβύόσαηαθ ααἱ οοηνθηὺ ἃ ἰὰ ἴον βοαύϊοη 65 
ῬΙαῖπΘ : ο᾽θϑὺ ἄοπο 16 ἐγαοό πούτὴδὶ οὐ ὑπδογίααθ, δοϑίγϑούϊοη ἕαϊθθ ἀθ8 Ῥᾶῦ- 
ἐϊου]αγιόβ αὰ6 ρϑαῦ ργόβθηξο 16 ὑθυσαὶθ. Οδ Ῥυθιηΐθν βυβύδσηθ θϑῦ δρρϑὶό 
Ῥὰγ ΡΒΙΟΩ ἡ μαιανϑρώδης (τειχοποιία), 8818 α6, ἀ᾽ Αἰ ΠΠΘαγβ, ἀδη5 1 ὀὐαὺ 
δούμθ] ἅὰ ἐοχίθ, ποὺβ Ῥυϊββίοηϑ ἃ ΘΟῸΡ 50 αἶτθ ρουγζαυοὶ. [ἃ Ῥυθανθ 4116 
165. Ῥγθβουιρύϊοηβ ἄἀθ ῬΏΠ]ΟΩ ἄδηβ 165 βορὺ ῬΆΓΆρυαΡμ65 ααἱ φῬγόοδαθηῦ ομὐ 
ὑγαϊ ἃ ἂπ ἐγαοό ἀδίθγτηϊπό, ποὰβ π6 ἴὰ γΟσο 5 Ρ85 βθι]θυηθηῦ ἰοὶ ἀ8η85 168 
τηοΐβ “Ἑτέρα δέ τίς ἐστι πυργοποιία --- οὐ Ῥουγγαϊδ αὐξδηθον ἴα ναὶθὰν 46. 
οοὗὐ δύρυϊηθηῦ ΔΓ ἴὰ βαυρροδίίίοπ αἀὯπ ἰδοῦηθ ανϑηὺ 16 8 ὙΠ --- Τηδῖ8 
βαγίουῦ δὰ ὃ 1Υ̓2ω 8, Τοιαύτης δ᾽ οὔσης τῆς τειχοποιίας, οὐ 5 516] αἰτοτηθηΐ 
ἄδηβ οοὐέΐθ οοπβ ἀόγαϊίοι αὰ6, δαΐαπῦ αα ὍΠ 6η Ῥϑαῦ ἱπρΡῸΡ Ρδ 1658 6] 4 868 
ἰγδοθβ ααἱ 8ῃ γϑϑύθηῦ ἄδηβ ποίγθ δρίζοτηθ, Ῥμϊου ἀθναὶϊὶ σοργοπᾶσθ ἃ ῥγο- 
ῬΟΒ ἀθ οβδοιῃ ἄδθβ ἄϊνθυβ ὑγαοόβ ἄμ ὃ ὑπ, 168 αἰτηθηβίομβ ἄθ8 Ῥᾶυῦϊ68 Θ018- 

»ποσσν δμδν... ὃ χει 
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8 ΥΠΙ|Ι. 7γαοέβ αἀΐυογϑ. 

ΠΥ ἃ ὺὃπ δυίΐίτο ἰταθό ααἱ π6 16 οὐάθ δὴ στῖθῃ δὰ ρτγέοόαεηϊ. 
ΤΙ 56 δοιηροϑοὸ ἀ᾽ μότηϊουο]68. ἃ δοποανίό ἰοαγπέθ γοὺβ Π᾿ΘΏΠΘΙΗΪ; 
165 οχίγόπιϊ β 465 δΔ1᾽ῸΒ ἀοϊνθηΐ 5΄Δαἀδρίου. Δ Χ ἰου 8 6 86 Τ8ο- 
οοτάδῃξ ἃ ἰΘυ18 Δηρ]68, οἱ 11 ἔδαΐ ᾿δίββοὺ αΔη5]6. ἃ 8616 ΘΟΙΏΠΙΘ 
᾿ἀἰδιηδίθ ἀ6 1ὰ οἰγοοηϊέγθημοθ οχίὀγίθασθ ἀπ6 αἀἰϊδίαηοθ ἔραϊθ ἃ 18 
Ἰοπριιθαν αα᾽δαζαῖξ 16 την 6 θᾶ86 468 [0015 ἃ 1᾿1πιότθατν. (2) Θὰ 
ἴδια ὙΘΡΟΒΘΙ [68 Ρουΐγοβ ἀθ ἰοὰ8 ἴ65.. . . Β.7 168. ΤΥ ΡΟΥΡΘΠΑΙ- 
οὐ]αῖτοβ, δἤπ 406, 51 16 τη ἰΟαΤη6 ΥὙΘῚ8 1 ̓ΘΠΠΘΩΪ οϑί δία Θἢ 

Ὀτὸομθ οὐ 8᾽ όσοι ]θ, 168 ΡΙΔΠΟΠΘΥΒ τοϑίθηξ οὐ 416 ΠΟῸΒ. ΡΟ ΒΒΙΟῊΒ 
ἰ6 τουϑίϊγ. (8) Ομ ἴϑτια διβϑϑὶ Ἃθϑ Θι ΥΑΘ 65... . .. ῬοἐοΥΉ 68 
δαρτὸβ, ἀ6 [6116 βοτίθ. 6ὰθ [ὋΠπ Π6 τῃηοηΐτθ ροϊῃΐ ἄδηβ 168 ΒΟΥΓΘΒ 
16 οδίό ποῃ ρτοίόρό ρδὺ 16 ὈΟΠΟΙΪΘ᾿ οἱ απ 165 ρουίθϑ η6 βοϊθῃηΐ 
Ροϊηΐ βηϊοποόθβ ρδῚ 165 ΠΙΠΟΌΟ]65. (4) Ῥοαγ 16 τοϑίθ 46 18 οοῃβίσπο- 
ἰἴοη, 0. 86 ΟΠ ΟτηΘΤα ἃ 66 αὶ ἃ ὀϊό ᾿παϊαπό ργόοόαθιητηθηί. 

ὅ. 4 6 ἐγαοό γοδϑοηεδίθ οοἰμμὶ θτι ἴοσηθ 46 βοῖθ, αι Ὸμ αἰ ἀν οὶγ 

ἀλθαύνεβ 468 ἰουγβ οὖ 468 σου ΕἸ Π685 ἀ8Π85 ὁ6 ἐγαοό, οὖ ᾿ῃάία ον ἃ πουνθδὰ 
Ῥορρογύπηϊό 68 ΘΙ ὈΓΑΒΌΓῈΒ, Ῥοΐβθυπθβ, θίο., ἀδηβ 16 βυβύδιηθ. Οὗ. σπι, 
γραδβϑβῖηι. 

Ἔχ τῶν ἡμικυχλίων)] 1,6 ἐγαοό 658 Πόηνϊονψοῖοδ οϑὺ ΔΡΡ] ΘΔ]. δὰχ ἐθυγϑὶη8 
δοοϊαεπίέβ. Οὗ, χι, Ἢ δὲ ἐκ τῶν ἡμιχυκλίων (τειχοποιία) καὶ (ἡ) πριονωτὴ, 
ὅταν ὁ τόπος ἢ σχολιός κτλ. 

Τὰ πέρατα τῶν τμημάτων κτλ! ΟἿ, τ, 4, δὲ 16 ποίθ Κατὰ κύχλου τμῆμα 
συναπτούσας. 

Τῆς ἔξω περιφερείας 1,8, « οἰγΤοοηῃ όγοηοθ. δχ νυ θα 8 », ο᾽δδὺ 1ὰ οοποανἱϊό 
ἰουγημόθ νεγβ 1 ΘΠΠΘΙΪ. ΑἸηβὶ, 165 ΘΟ 68 βοΐ ΟἸΡΟΌΪΔΙΓ 8, οὐ 16 ἀϊατηδέγθ 
ΑΒ, οα ΟΠ), ἀ8 ἴα οοποαντό 686}188 ργέβθηϊθηύ ἃ 1 Θηηθυηΐ δῦ ὅρα] ἃ 1 
Ἰαῦρϑὰῦ ΒΟ ἀὰ τον ἀθ Ῥαβ86 465 ἴουγβ. Υου. 1ὰ ἢρ. 4 (ἃ 16 ρᾶρϑ 20θ). 

2. Ὀρϑούς] Οἷ, τι, 6, ἃ Ῥτοροβ ἄὯθβ οουγέϊηθ8 νοέέθββ 46 Ἠμοᾶοθβ, Οἵ 
τοῖχοι οἱ μὲν ὀρϑοί χτλ. [γδγ8 168 ἀθὰχ ραββαρξβ, 168 τοῖχοι ὀρϑοί βοῃηὺ Ρ6- 
ῬΘΠαΙΘυ] ΔΙΓ65. ἃ [ἃ Ἰίρτιθ ἔογϊῆόθ. 

Καϑήκων] Οἵ. 1, Τὸ πρὸς τοὺς πολεμίους χαϑῆχον τοιχόχραγον: τ. 92, 1.11 
θη Ὀᾶ8, Ἐπιϑετέον δέ ἔστι χαὶ ταῖς χαϑηχούσαις πρὸς τὸ τεῖχος οἱχίαις 
προμαχῶνας : Ῥ. 100, 1. 4 ἀ᾽επ ῬΡ85, Τῶν μηχανημάτων ἡ πρὸς τοὺς πολεμίους 
χαϑήχουσα πλευρά. 

8. Ψιλὰ « φαίνειν] ΟἿ, ντ, 1, οὐ 1ὰ ποίθ Γυμνὰ μὴ φαίνειν. 
«Αὐτὰς ἐκχόπτεσϑαι] Οἵ, τ, 6, οὐ 16 ποίρ Ζυλίδας. 
4. Πρότερον] Ο.-ἃ-ἃ. ἄδηβ 165 βδρὺ Ῥυθιηῖθυβ 88. 
ὅ. Πριονωτή)] Τγαρό 65 ζΟγηϊ6 6 8006, ΔΡΡΙΪΟΔΌ]6, οοτήτηβ 16 ργδοόαθηΐ, 

ΔῸΧ ἰθυγαΐηβ δοοίἀθηὐόβ : οἵ. οἱ -ἀθββαβ, 1, δὲ ἴὰ ποίθ Ἔχ τῶν ἡμικυκλίων. 
Πολύειδον] Οἵ. Αὐμόπόρ, Ρ. 10, 1. 9 Ὑ͵Θβομθσ, ἃ Ῥγοροβ ἄθβ ροσξδοϊ ομπϑ- 

τηθηΐβ ἄὰ ὈΔΙΙΘΥ οὐ ἀθ 1ὰ ἰουύῃθ Ὀό]ϊὸνθ, Εὐημέρει δὲ τῇ τοιαύτῃ τέχνῃ Πο- 
λύειδος ὁ Θετταλὸς, οὗ οἱ μαϑηταὶ συνεστρατεύοντο ᾿4λεξάνδρῳ “ιαδὴς χαὶ 
Χαρίας. Οἵ, Ὑιΐγανο, Χ, χιχ, 8, οὐ ντΐ, ργόΐδοο, 14. 
Πρότερον] ΟἹ- ἀ6ββι8, 2. 
“οχῶν ἐπιβληϑεισῶν} ΟΥ, 2, “οκοὺς ---- ἐπιϑετέον: 7, “Δοχῶν ἐπιτεϑεισῶν : 

Ῥ. 87, 1. 29, “οχοὺς διαϑεὶς καὶ στρωτῆρας ἐπιβαλών. 
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φασιν εὑρεῖν τὸν μηχανοτιοιὸν ἐν τῆι. μετά τινας τῶν ἐττιχέρων 
τόπων παρ᾽ οἷς καὶ πύργους οἰκοδομεῖν τπτενταγώνους χατὰ τὰ δια- 
λείμματα τῶν μεσοπυργίων ἀφ᾽’ ὧν χαϑάπερ εἴρηται πρότερον 
δοχῶν ἐπιβληϑεισῶν ταῦτα τὰ κατασχευάσματα ἔσται. 

(0) Παρὰ δὲ ταύτην ἄλλην τινὲς τειχοποιίαν δοχιμάζουσιν, ἐν 
ἦ μιχρὸν ἐχκλίνοντα τὰ μεταπύργια ὠκοδόμηται ἑχατὸν πηχῶν τὸ 
μῆκος, τὸ δὲ πάχος δώδεχα, τὸ δὲ ὕννος ἕξ ὀργυιῶν. (7) Τὸ δὲ τερὸς 
τοὺς πολεμίους καϑῆκον τοιχύχραγνον δεῖ μείουρον διπλοῦν χατα- 
σχευάζειν ἵνα ὕπο τῶν λεϑοβόλων τυπτόμενον μηδὲν πάσχῃ ἀπέχον 
ϑάτερον ϑατέρου πήχεις ὀχτὼ ἐστ᾽ ἔλαττον δὲ δώδεχα..... 
ἄνωϑεν εἰς ψαλίδας συγκλεισϑέντων ἢ ἢ δοχῶν ἐπιτεϑεισῶν οἰχκοδο- 

» ΘΟΙΏΤΩΘ 51 Υ ναϊ ἐν τῇ ΜἩεζταπόντᾳ χαδτά τινας» Ὑιποοηὺ (ρδρίθιβ ἴπ- 
6108): «Ονμαηι α Ῥοϊψιαο ἸΜοοϊναηῖοο ἐπυοηέαηι ζογηὲ ἸΜοίαροπεϊ ἴηι, (οὶ, θα 

» ΤηᾶγρΘ,, χατὰ) φιϊϑιιϑάαιη ορρογξιγῖδ ἰοοὶβ αρι χιοβ.», οἷο. (Ττϑᾶ. 10.) 

“ Οδὲ αἰϊηόα ρουγγαῖϊῦ ρϑαῤ-δγθ 86 τϑϑυϊ αι ἃ θὰ Ῥγὸβ οοϊῆτηθ βαϊῦ: 

Ταύτῃ δὲ (ἡ) πριονώτη παραπλήσιος οὖσα τυγχάνει ἣν Πολύειδόν φασιν 
εὑρεῖν τὸν μηχανοποιὸν, ὃν ἢ κατά τινας τῶν ἐπικαίρων τόπων προσήκει 
() πύργους οἰχοδομεῖν πενταγώνους χατὰ τὰ διαλείμματα τῶν μεσοπυργέων" 

ἀφ' ὧν, χαϑάπερ εἴρηται πρότερον, δοκῶν ἐπιβληϑεισῶν, ταὐτὰ τὰ κατασχευ- 

ἄσματα ἔσται. 1,8, ἔπ 46 16 ῬΕγΑ86 βαγίουΐ γοϑίβ ἀουέθαβθ ἃ ραγεϊ 6 ἀφ᾽ ὧν. 
τειχο 

6. τειχοποιίαν ΕΠ. Υύ᾽. Ῥ.: πυργοποιίαν ρ}.: πυργοποιίαν ΤΙ. ὝἽ ὀργύων 

γΥ. !.: ὀργυίων Ε.: ὀργυιῶν ΤΊ. 
7. 1.68 τηοὐβϑ πρὸς τοὺς πολεμίους χαϑῆκον, ααἱ σἂυθηῦ 16 5Β6η8, Π6 βου ϑηῦς- 

115. ῬΡὰβ ἃ τϑύγϑδῃομου ὃ ΟἹ Ῥουγγαῖϊδ ρϑαύ-δίγθ δατηθύγο αα115 Ῥγουθηηθηΐ 

6 ὁ πρὸς τοὺς πολεμίους καϑήχων τοῖχος (8 στ, 2). ΜΠ τοιχόχραγον ΖΕ. 

Υ. !.: τοιχόμαχον, οὐ ἃ 16 τηᾶγρθ τοιχόχρανον, Ὁ. ΤΊ. “Ἵ μείουρον Ε. Υ͂. 
!ῬΟ: μίουρον ΤΊ... 1, ἰγαδαοίϊοη ααθ ποὺβ δἀορίομβ ΡΟ 66 ῬᾶΒΒΔΡΌ, 

5008 ἐοαΐοβ γόβουνϑ ἀ᾽ 1 ΠΠΘΌγ 5, ΒΌΡΡΟΒΘ 8ῃ8 16 ὑθχίβ ρυϊτατ1 ααθ]αθθ ΟΠ 086 

ΘοΙητηθ χατασχευάζειν (ἱχαγὸν») ἵγα χτλ. Οἷ, οἱ-ἀθββουβ, ὃ σ, 9, Ὅδους εἰς Που. 
οὐ τη8,7 ἁμαξηλάτους, ἱκανὰς ἕνα κομίζειν --- ὅσα προσήχει --- δυνώμεϑα: Αὐπόπόθ 

Ταὐτὰ τὰ κατασχευάσματα] δὶ ἄδηβ 16 ἐταοό ἃ πόμηϊογοϊοβ, ἀοπὺ 16 ἢρ.. 4 
ἄομηθ 16 γϑϑυϊθα οι, Ομ. ΒΌΡΡΥΪΩΘ 16 

ΕἸρ. 4. ταν ὯΘ ρΡΌνρΘ Β0Ὸ ἀ68 ἴοῦγβ, ὁ ΟὈὐθη- 
ἄτα ἀπ ἰγδοό ααἱ ρῥγόβοπίθ, δὰ οϑαοΐ, 
αυθίααθ ρα ἰὰ ἴοσηθ απ 8οῖ6. 1] 
ΒΘΙΩ 16 αα8 ῬοΪγθίάοβ Του ρ αφαῖδ οὁ6 Γ6- 
ἐγαπομβοιηθηῦ ἰηξόγ᾽θαν, ἀ8η8 165 πᾶσ ἐβ 
41] γου]αῖϊξ ΓΘΗΪΟΡΟΘΡ, Ῥδ ὑπ ἰοὰΓ 
ῬΘηὐδρΌΠ8]6 ἀοηύ 168 οὐὐόβ δἰδιθηΐ Ρᾶ- 
8 ]]8]65 ἃ οϑὺὰχ ἀὰ πὰν Ὀαβύϊοηπό: 1] 
γτϑϑίαϊυ 8105, δηΐγθ ἰἴὰ ἰοὺ οὖ 16 ραγϊθ 

Τοεδε δου ἄτι ἐγαοέ ἃ Ἰιόηνϊομψοῖοδ, θογτοβροπάδηο ἂρ Ἰ᾽ὁπορθίπίθ, ὰἢ ΘΟΌΪοΙῖΡ 
ἀ' ἀρτὸβ ῬΗΠΙΟΝ. ααἾἹ οουνγαὶϊ ἃ 1᾽ αἱᾶρ ΕΝ ὈΠπᾶαρθ 

6. ὈοΪΒ. 

ἀ ΤΑΣ 
εν δ Ἃ 

᾿ 

οὐδ δι λινων. «ἀκ σῶς πο δ δου νιον σαν," ἀμ ὩΣ, ἡ 

Ὡ " 
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ὀΐό ἱηνθηίξό ρᾶγ 1᾿ἱπρόπίθαν Ῥοϊγοίάοθβ. 2 αη5 66 ἐγαοό τ, σομυϊεηέ 
αἰδ Θομβίγα ΓΘ, Θὲ οοτίδηβΒ 468 ῬοΪπΐβ ἀδηροΥθαχ, (68 ἰΟῸ75 ρθη- 
ἱἈΡΌΒΔ 165 δὰ το (65 ἰπίθυυα θθ 45 οοαχίίηθβ. Επ Ἰθίδπέ 
Θηδαίθ ἀθ5. ρουίγο5. αὐτὴ ἡ ἃ ζ᾿ αμέγϑ, ΘΟΙηγη6. ΠΟῖ8 ᾿᾿ΔΥΟῺΒ ἰῃ- 
ἀϊᾳαό ρὶυβ μαπί, οπ οδἐϊοπᾶάτα (68 ἀἰβροβιἐϊομβ απαϊοσιιο8. 

0. ΠῚ γ δὴ ἃ απἰἱ ρῥτόξογθης ἀπ δαίγο ϑυβίομηθ, ἀδὴ5 θα π6] [68 
ΘΟυΓ π65 βοπύ Ἰόρὸγοιηθηΐ οἰηίγέθβ, οπῇ οοηΐ οοπαόθβ (150 ρ1645) 
ἀθ Ἰοπρθαν 580 ἄοιΖο (18 ρ6 4.5) α᾽ ἐραίῖββθισ οὐ δὶχ οὐὔρυϑβ (80 
ΡἰΘ 5) ἀθ βαπίθασ. (1) 11 δαί ἰαἶτθ 16 ρᾶγίϊθ Βα ρόγ θισθ ἀαὰ ΤΠῸΓ 
56 τοϊγὀοϊδβαηΐ ρᾶγ 16 απ, ἀοαὈ]6, α8865 γόδιδίαηέα ῬΟῸΣ πΔΥΟΙΤ 
τίθη ἃ οὐδ πᾶσ (65 ΘΟῸΡ 5 ἀ65 ΠΙΠΟΌΟΪΘΒ: 165 ἀΘῸΧ τ Ὑ8 5Βοσοηΐ 
ἀἰδίαπίβ ᾿ἃἢ ἀθ ᾿᾽δαΐίτο ἀ6 παϊξ οοπαἀόθβ (12 ρΡ1645); ἃ ἄοιζΖθ δὰ 
ΠΟΘ ΒΑ ὅ2 5: τόξο Ἐπ ἔθυτηϑηΐ 168. .. ΡΔῚ 16 δαΐ ἀνθὸ 468 γοίίθβ, 

6. Ἴλλην --- τειχοποιέαν χτλ.] ϑψδέδηιο αἰῤ ἀοιίδϊε (γον. 7, διπλοῦν), Ὀοπ 
ὰ ΘΙΏΡΙΟΥΘΙ ῬοΟυΣ 165 Ρ]6ο68 αὶ οὔτγϑην ἀ685 5816 8 οὔ 468 γϑθῃΐγαηΐβ. οΥ 
κι, Ἢ δὲ διπλῆ (τειχοποιία), ὅταν χόλπους χαὶ ἀναχωρήσεις ἔχη τὸ πόλισμα. 

᾿“Εχατὸν πηχῶν] (δ ἐγαοό οϑὲ 16 56] ρΡοὺν ᾿ϑα80] 16 ἑοχέθ ποὰβ ἀοηη6 18 
Ἰομρσαθαν ἀ6 Ἰὰ οουγίϊπθ. --- Οἢ ρῬραὺ ΘΙ] ΔΡΡτοχί τη ϊνθτηθηῦ 1 Θβρδοθ- 
τηθηὺ ἀ65 ἰουγβ ἃ ἈΠοᾶΘΒ ἀδηβ ἰδ ραγέϊθ ἀθ Ῥϑμοοϊπίθ αὰθ Τοτηθίσιοβ Ρο- 
Πποτγοὸδέθ Ὀαὐεῦ θὰ Ὀγὸσμθ ἀργὸβ ἀγοῖν σθηομποῦ ἃ Ἰ᾿ αἰΐδαιθ ἄὰ οὔίό ἀὰ Ροτίῇ. 
Πίιοάοτο, ΧΧ, χοὶ, 8, ᾿Ζνεχάϑηρε τὸν τόπον ἐπὶ σταδίους τέτταρας, δι᾽ ὧν 
ἔμελλε προσάξειν τὰς κατασχευασϑείσας μηχανὰς, ὥστε γίνεσθαι τὸ ἔργον 
ἐπὶ μῆχος μεσοπυργίων ἕξ χαὶ πύργων ἑπτά. Ἐπι βΞαρροβαπῦ α.68 165 7 ἰοῦ Γ5 
αἰθπΐ δὰ ομδοῦηθ 60 ρῥἱϑθᾶβ ἀθ ἔγοῃέ, 1] ποὺβ γϑδίθσαῳ ὍὉΠῸ ΟΡ ΘΟ 46 ῥγὸβ 
46 2000 ρ᾽6θαβ βοὰν 165 6 οοαγέϊπο5, βοιὺ 580 ριθᾶβ θην ΡΟΣ 1Ἰπέίογ- 
γ8116 46 ἄδὰχ ἰουγβ. ἃ Οαγέμαρα 165 ἰοὰγβ ὀἰαϊθηὺ θϑρασόθβ 4ο 200 ρἱβᾶβ, 
Β6Ίῖου ἀρρίθη, Ῥωρίψιιοβ, χου. Ὅπ ραγέϊθ 46 1 ϑμοθϊπίθ ἀθ Φόγαβαίθη, ατ6 
Τοβὸρῃθ, Υ, τν, 8, ἀδβισιθ βοὺβ 16 ποῖ 46 τρίτον τεῖχος, διαὶξ ἀόξοπᾶάπθ ΡΓ 
465 ὑουγβ αἰβίαηίαβ 165 ὑΠ68 465 δαΐγοβ 46 800 ρἱθάβ. Επβη, οἵ. Υἱΐγανο, 1, 
Υ, 4, «Τηΐογνα}]α δαΐθηη ἰαγτίατη ἴα βαπὶ ἔδοϊθηᾶα αὖ μ6 Ἰοηρταβ 50 8118 
»ΔῸ δἰϊα βαριαθ Τηϊββίομθ, αὖ 81 αὰἂἃ ΟΡρΡαυρτιοίαγ, ὕπτη ἃ. ἐγ] θὰ8 αὰδ6 
» Θύτπιῦ ἀοχίγα δ 51 ηϊϑίσα βοουρι οηῖθα5 το] απϊβαπθ ὑθι οΥτη τα ββί οηΣ θῈ8 
» μοβύθβ συϑιοἰδηξατ. » 

7. Καϑῆκχον] Οἵ. 2 οὖ 16 ποίο, 
Τοιχόχραγον) Ἅπαξ λεγόμενον. 
ἹΜείουρον] Οἷ. Βέϊορ., ὃ τν, ᾿ἀφαιροῦντες χαὶ μύουρα ποιοῦντες καὶ παντὶ 

τρόπῳ πειράζοντες: Ῥυβαηΐββ, Χιχνι, 2, πύργον --- ἐς μύουρον ἀνιόντα ἀπὸ 
εὐρυτέρου τοῦ χάτω. 

Ζιπλοῦν -- ἀπέχον ϑάτερον ϑατέρου) Οἴ,, Θοτητηθ ᾿οοῃδύττιοίϊομ, ΑΡΡίθῃ; 
Ῥιμηῖφιιο8, ΧΟΥ͂, -- Τριπλῷ τείχει. Τούτων δ᾽ ἕχαστον ἦν ὕψος κτλ. «διώροφον 
δ᾽ ἦν ἑχάστου τείχους τὸ ὕψος χτλ. 
ἀαδε  ς τοὰ Τ1μ6 βθὴ8 ρϑηδγαι! 46 ἴὰ ῬΉΓαβ6 Βθιη 0 ]6 ἱπαϊαθον βα[ῇ- 

βδτωτηθηὺ οοτητηθηῦ Οἢ ἀοἷέ ΘΟΙΊΌΙΟΙ ἴὰ ἰδοῦηθ. 1] ἔδαῦ 58η5 ἀουΐθ ᾿ἴτθ απ 
16 ἀου]8 πιὰν αἱ ἐθυτηῖπθ βυρέγ θαγθτηθηΐ 186 ὁουγ 6 ἀοἱέ ΘΟΤΩΤΩΘΠΟΘΥ 
ἃ ἄουζο οουδόοβΒ (18 ρ᾽645) δὰ τηοΐῃβ δυ-ἄθββδυβ ἀὰ 530] οχίδγϊθαν : ἀ6 
οοἰΐθ ἕδαφοῃ, οῃ οδοι, 1ὰ θα86 αἱ δϑὺ τηδββϑῖγθ ρϑαὺ γόβιβίο δὰ οβος ἀὰ 
Ὀό]]ον. 

Ψαλίϑας ΟΥ̓, πτ, θ, ποίθ Εἷς ψαλίδας συγκλειόμενα. 
“οχῶν ἐπιτεϑεισῶγ) Οὗ, δ, οὐ 16 ποίρ, 
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μεῖται φυλακτήρια. (8) ̓ Επὶ δὲ τῶν διεξόδων πυλίδες ἐπιτίϑενται. 
(9) Κατὰ δὲ τὸ μέσον αὐτῶν πύργοι βαρεῖς οἰκοδομοῦνται χατὰ 
τοὺς ἐπικαίρους τόπους πεντάγωνοι. [(10) Συμβαίνει οὖν τῇ μὲν 
γίγνεσϑαι διπλοῦν τεῖχος, τῇ δὲ πύργοις περιζπεγφυλαγμένον, 
ὥστε μηδὲν δεινὸν πάσχειν" τάς τε γὰρ προστιϑεμένας δοχίδας 
καὶ τὰ τιροσαγόμενα μηχανήματα χαὶ τὰς προσῳχοδομημένας στοὰς 
ἐκ τοῦ πλαγίου τυπττομένας τοῖς λιϑοβόλοις χαὶ κριοῖς, τὰς μὲν 
συνερίβειν, τὰς δὲ ὁᾳδίως καταβάλλειν, χαὶ τοὺς ὑπορύττοντας 
χαὶ τοὺς ὑτῶ αὐτοῖς ὄντας εὐχερῶς ἀπόλλειν, ἔτι δὲ βρόχους 

περιβάλλοντας περὶ τοὺς χριοὺς ῥᾳδίως καϑέξειν ἢ κυριεύσειν 
αὐτῶν, τούς τε προσερχομένους εἰς τὸ τεῖχος εἰς τὰ ψιλὰ τυ- 
πτήσειν καὶ αὐτοὺς εὐχερῶς ὑπεξελεύσεσϑαι καὶ πάλιν τὰς ἀτιοχώ- 
ρήσεις ἀσφαλῶς ποιήσεσϑαι μὴ διδόντας τὰ ψιλὰ τοῖς πολεμίοις" 
ταῦτα δὲ πάντα συμβήσεται χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τειχοποιίαις.] 
(11) 4Ζεῖ δὲ τὰ προτειχίσματα [αὐτῶν] ὡς ἰσχυρότατα ποιεῖν, τὸν 

ΤΙπρόπίθαγ, Ρ. 88, 1. 4 ὙΥόβομον, Τῷ--πλήϑει ἱκανοὺς ἵνα τὸ χωρίον περιέλϑω- 
μὲν κιλ.: δ᾽ Μαϊίβίῖθα, ντῖι, 8, οὐ 5᾽ 1.πο., γπι, 6, Οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ 

τὴν στέγην εἰσέλϑης. Ἵ Ἐρρον (06 Ζ Ὧθ Βοομαβ, 7γαϊξέ ἀ6 Κογεϊοαϊϊοη, 

οἰθ., Ρ. 47, ποίθ 2) ΒΡ ροβθ ὑηὴ8 ἰδοῦπθ ργὸβ 16 τηοὺ δώδεκα. 

8. 41 Ἐπὶ δὲ τοῖς διεξόδοις ὃ ““Ἴ ἐπιτίϑενται οδὺ βαβροοῦ οὺ ἄοῖξ 58η8 
ἀοιυΐῦθ 800 ΟΥΙΡΊΠΘ ἃ ἐπιτεϑεισῶν ααἱ ῥγόοδαθ; οθ τηοῦ ρϑαὺ ἔθῃὶν ἴὰ Ῥδοθ 

49 χαταλεέπονται (οἷ. 8 νι, 1) οὰ 46 ἀπθαθθ δυΐγθ νυ ῦρθ6 ἀθ οθ 8618. 

10. τὴν μὲν Ε΄. Υ΄β Ῥ. ».: τῇ μὲν ΤΙ. “ΜΠ γίγνεσϑαι Ῥ. ΤῊ. : γίνεσϑαι 
Ε. Υὸ΄ὸ “1 πύργοις Ε΄. Υ-οἝ } Ῥ.: τοίχοις, δῦ Θῃ τηᾶγρθ πύργοις, ». Τῇ. ὙΠ 
περιπεφυλαγμένον ιποοηὺ (ρΔΡ16 15 πόα 15) οὐ Μαὐοαγιιβ 220 : περιφυλαγ- 

μένον ΕἸ. Υ. Ῥ.: περιφυλαγμένοιν Τῆ.. Ἵ“ χαὶ χριοῖς οδὲ βαβρθοῦ, τηθὴθ 6ῃ 

δατηρύίαηῦ, ΘΟΙΏΤΩΘ ΠΟῸΒ ἔδίβοηδ, απ ἑοῦ 186 Ῥαββαρδ π᾿ ϑδὺ αἃ ἜΠπΠ6 1π γ βίομ. 

(δ8 ἄθυχ τηοΐβ ἀοϊνθηῦ ργουθηῖ αἴὍπ6 ῃοΐθ τηδυρίηθ]6 Καὶ χριοὺς, ααἱ 

δαγαὶϊν δὺδ τηῖ86. δὴ τϑραρα ἄθ ἴὰ Ἰίρῃθ ργόοδάθηίο. Ἵ χαὶ τοὺς ὑπορύττοντας 
π6 ἀοῖϊῦ δίγθ, ρυοθδθ]θηαθηῦ, φα ἊΠ6 βἰτηρ]8 ναυϊδηΐθ 46 χαὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῖς 

ὄντας. “Ἵ ὑπ᾽ “αὐταῖς ὄντας ὃ “Ἵ περιβάλλοντας] περιβάλλοντες Ε΄. Υ. Ῥ. Τῆι. 
«“Ἵ ἐπεξελεύσεσϑαι (οἵ. ὃ νι, 1, οὐ 1ὰ ποίθ Ἐπεξέρχεσϑαι) ὃ “Ἴ ποιήσεσϑαι] 
ποιήσασϑαι Εἰ. Κ. Ῥ. ΤΙ. 

11. εἴδει Ἑ. Υ΄: εἴδη ».: ἔδει Ῥ, Τῆ..: Δεὶ δὲ αταὺχ (Τογεϊγ, ἄς Οατγίδι., 

Φυλαχτήρια] ΟΥ τπἰ, 6, οὐ 16 ποίβϑ. 
9. Πύργοι βαρεῖς) ἼΤοιγ8 ρίοἴγν68. ΟἿ ἃ διιβϑὶ ἃ ἔαῖγθ ἃ 468 ὑοὰνβ Ῥ]θ'πθ8 

ἀδη8 1685 Ῥαββαρ88 Βαϊναηΐθ: 10, Τριγώνους (πύργους) συνεχεῖς καὶ στερεούς: 
1Χ 2, τοὺς τοίχους τῶν βαρῶν (81 βαρῶν ἰοὶ Θϑὺ δυνῃθηύ!α 6) : ὅ, Τῶν δὲ 
βαρῶν χαὶ τῶν πύργων πάντων χάτωϑεν, Οἵ. Δα]οα ΡΈΤαΡΘΡθαν, οἱὐδό ἄθὰχ 
ἴοϊβ. οἤθζ ϑυϊδαβ δὰχ τιοΐβ ουσώνιος Καπίτωνος οἷ Βάρεις (Ξ ἔγαρ- 
τηθηὺ τῇ Ηογι]θίη), Ὁ δὲ ἐπεμέλετο (τῶν) βαρῶν, ἡνίκα φεύγειν αὐτὸν ἐπέ- 
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οα 6 Ἰθἰαπί ΡΔΓ ἀθββιβ (65. ΡΟΠΙΓΘ]]68, Οἢ ΘΟμΒίΓαΪ 65. ΘΟΙΡΒ 
46 σατάβ. (8) Οὴ ηνιόμασο 465 ρούθυποϑ ΡΟυΣ 168 βουίῖθ5. (θ) Ααὰ 
ΤῊ θὰ 465 σον ϊη65, οἡ ὈδΕΠ 65 ΤΟυΥ 8. Ρ] Θ'μ65 ρθη ρΌΠ 165 ἀΔη8 
165 Ροϊπίβ ἀδηρογθαχ. [(10) ΠῚ αὐτῖνο ἄομπο ααοπ ἃ ὑπ τοπιραϊΐ 
ἀοῦθ]θ, ααἱ οδί, 6 ΡΙμ8, Θηΐοιτό οἱ ργοίέρό ρᾶγ ἀθβ ἰουγβ, ἀθ 
[ἌφΟη ἃ πΔΥΟΙΤ τίθη ἃ ΟΥ̓ παγθ. [ουβαὰθ 1 ΠΠΘμΪ ΔΡΡΤΟΘΠΟΥα 
165 τηϑϑαπθ8 465 ΤΙ ΠΘΕΪΒ, 168 (ΟΌΥΒ ἀ6 Ομδγρθηΐθ, 168 ΡΟΥΘ ΘΒ, 
Οἢ ῬΟμΤα ΘΒ {γΆΡΡΟΥ ἀθ ἥαδπο ἅγθὸ 165 {Π|Π00 0165 “΄ οἱ (68 
ὈόΠΘ 5 ἘΓ: ΔΙΏΒΙ Οἢ. ὈΥΙΒΘΙᾺ 65 ὍΠΒ5, ΟΝ ΤΟΏΥΘΙΒΘΙἃ, [Δ Ο]] ΘΠ θηΐ 165 
Δαΐ685, οὐ 588 θΘῖπθ ΟΠ ἴδια ρέγιγ [ἢ 168 ΤηϊηΘα5 οἱ ἢ οΘὰχ 
ααϊ βοπί δον 65. 508 Ο65 πηδοθϊηθ65. [)6 Ρ]α8, Θη]αραηύ ἄγθὸ (68 
πο β 1ὰ ἐδίρ 468 ὈόΠ1θΥθ, 11 βοτὰ αἰδό 4 1658 Ῥδυϑίυϑοσ οὰ ἀθ 
5'Θἢ ΘΙΠΡΔΙΘΙ. ῬαΪΐβ Ο {ΓΆΡΡΟΓα ρδᾶ. 16 οδίό ἀῤοουγοιί 1᾿Θπηθιηϊ 
αἱ 5 ἌΡΡΓΌΘΙΘ ἀὰ τοιηρᾶτ; οὐ 165 δϑϑίόριόβ ρουτστομί ΘΕῸ Χ-Τ δ 68 
ἴαϊνθ 465 βουίθ5 οὐ θα θὴ τϑίγαϊίθ δὴ τοπίθ βῆσθίό βδη8 ρῥτό- 
ΒΘηΐΘΥ ἰ6 οδίό ἀδοουγοτί ἃ ᾿᾿Θηπμθὶ. Τοαῦΐ ο6]α, ἀπ τοϑίθ, δυτἃ 

Ἴἶθὰ δι881 δὴ 165 δαΐγοβ ἰταθόβ.Ϊ (11) Π ἴασαί ἔαϊτθ [65 ἀνδῃίς- 

ταττε Νέρων, οὰ ϑυαϊᾶεαβ ᾿ηἰογργὸΐθ βαρῶν Ῥὰγ τειχῶν, 66. αὰἱὶϊ η᾽δϑὺ ρᾶ8 6 
ὑγαδαοίϊου. Δ ρβοϊατηθηὺ οχϑοίθ. Οοσαρ. Φοβὸρῃθ, Ἂρηϑμιῦθόβ 7εὔυο8, ΧΤΙΙ, τν, 
11, Ὠιχοδόμησε δὲ βᾶριν ἰσχυρὰν, δι ραν]δηῦ ἀπο βογίθ ἀθ ἐογέθγθβϑθ : 
βΒυϊᾶα5, οὐ δυΐτοβ ἸΘΧΙ ΟΟΡΎΑΡΗΘ5 οἰδέβ δὰ ΤΠοβαιιι8, ΤῸ 0 70 βάρεις" προ- 
μαχεῶγες οἱ ὀχυρώτατοι τῶν πύργων, οὰ προμαχεῶνες, 51 ὁ6 πιοῦ π᾽οϑὺ Ρἃ8 
ΒΒ ρ 018 απ 5θὴ8 δαΐτα αὰθ6 οθὶαϊ 41] ργθπὰ α᾽ ογταϊηδῖσθ, πὰ ρὲ88 ἀθ 
ταίβοῃ α᾽ δίγθ, ὑδῃαῖβ 46 ἰὰ βαϊ8 46 ἰὰ ρΊοβθ οοηῃηθθηῦ ἀπ Θχρ]οαῦϊο ἢ 
ΘΧΟΘΙΙΘπίθ: ϑαρίδηίΐθ, βαιηιθ Οχχι, 7, Γενέσϑω δὲ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει 
σου, χαὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσί σου: « Ζοδπηθδ Απδρποβία 46 Εἰχοια1ο 
ΤΒοββα]οπίοαθ πατη. 18, .«Δατῖνον οὖν εὐθὺς ἐν ταῖς πυργοβάρεσιν εὑρηκὼς 
τετρωμένον ἔναγχος χτλ. » (οἷ ἀ᾽ αρτὸβ θὰ δηρθ). [268 ὑοὺσβ Ὀ]ΘΙη 685 
ἡοπαϊθηῦ ὑπ γῦϊθ οοηβίἀόγῦ]8 ἄδηβ 168 ἔου ϊβοαίίοηβ ἀθ Ψόγαβαίθιη ἀό- 
ΟΥΐα8Β ΡᾺΣ Δοβὸρῃβ. ὙΌγθΖ (6776 (65 «δι, Υ͂, τν, 8, Πύργοι πήχεις 
εἴκοσι μὲν εἷς εὖρος, εἴχοσι δὲ εἰς ὕψος, τετράγωνοί, τε χαὶ πλήρεις ὥσπερ 
αὐτὸ τὸ τεῖχος ὄντες -. “μετὰ δὲ τὸ ναστὸν ὕψος τῶν πύργων 7: 
πολυτελεῖς ἦσαν οἶχοι χτλ. Τοιούτους μὲν οὖν πύργους τὸ τρίτον τεῖχος 
εἶχεν δε: ἐδιά., Ὁ μὲν οὖν ἱππικὸς (πύργος) - τετράγωνος μὲν ἦν, εὖρος 
δὲ χαὶ μῆχος εἴχοσι χαὶ πέντε πηχῶν ἕχαστος (ἕκαστον ὃ) χαὶ ὕψος τριάχοντα, 
οὐδαμοῦ διάκενος. Ὑπὲρ δὲ τὸ πλῆρες καὶ ταῖς πέτραις συνηνω- 
μένον -- λάκκος ἦν χτλ.: ἐδιά., Ὁ δὲ δεύτερος πύργος --- - τὸ μὲν πλάτος 
καὶ τὸ μῆχος ἴσον εἶχε, τεσσαράκοντα πηχῶν ἕχαστον, ἐπὶ τεσσαράχοντα 
δ᾽ ἦν τὸ ναστὸν αὐτοῦ ὕψος. Ἐπάνω δ' αὐτοῦ περιήει. στοά κτλ.: ἐδῖά., Ὁ δὲ 
τρίτος πύργος -- μέχρι μὲν εἴχοσι πηχῶν ναστὸς ἣν κτλ. 

10. Ζοκίδας] οὐ ΙΧ, ὅ, οὖ ἴὰ ποίβ. 
Στοάς] Οὗ. χ, 4 οὐ 16 ποίϑθ. 
Τὰ ψιλά (δ18}} Οἵ. νι, 1, Γυμνὰ μὴ φαίνειν, οἰ 1ὰ ποίξ. 
᾿ἀποχωρήσεις Οἵ, νι, 1, ̓ Αποχωροῦντας, οὐ 1ὰ ποίβ. 
ἐν Ἂ Προτειχίσματα) ἊΝ χ, 6, οὐ ἴᾳᾷ ποίϑ. 
Τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς τείχεσι σι. ταῦχ, Τογεϊβεαΐξίοηβ ἄς Οαγίπαρο, 

Ρ. 201, ἃ ργοροβό α᾽Ἰηξθγργόξεσς. ο85 τιούβ ἄδηβ 16 86π8 ἀθ « ῬᾶΓΔΠ]ὸ]65. δὰ 

14 
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αὐτὸν τρόπον τοῖς τείχεσιν οἰκοδομοῦντας. (12) Τὰς δ᾽ ἄλλας 
οἰκοδομίας καὶ τὰς χαραχώσεις οἵας τερότερον εἰρήχαμεν ποιητέον. 

(18) Εὐχερεστάτη δέ ἐστι τειχοπτοιία χαὶ ἀσφάλειαν ἱχανὴν 
ἔχουσα, ἐν ἢ τὰ μεταπύργια λοξὰ οἰκοδομεῖται... .. καὶ πύργοι 
ἐν αὐτῇ κατασκευάζονται τὴν μὲν ὀξεῖαν, τὴν δὲ ἀμβλεῖαν γωνίαν 
ποιοῦντες τὰς (ρᾶρα 84) προσηχούσας πρὸς τὸ τεῖχος " οὕτω γὰρ 
οἰχοδομηϑέντες, [καὶ] ττροσαγομένων τῶν μηχανημάτων, ἀλλήλοις 
ἀμύνειν δύναιντο. (14) Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπτον χαὶ ἐν τοῖς στρατο- 
σιέδοις τειχοποιητέον ἐστὶν, ἐὰν τιροσδέχὴ τιολιορχίαν τινά. 

(15) Ἐν δὲ ταῖς ἀρχαίαις τειχοποιίαις δεῖ τοὺς πύργους πιρο- 
ἐχτιϑέναι χατὰ μίαν γωνίαν, τὰ δὲ μεσοττύργια οἰκοδομεῖν καϑάπερ 

οἷο, Ρ.. 201, ποίβ 1). Ἵ“ ὡς τηᾶπαὰθ ἄδηβ 9. οὐ Τῇ». ἀδνδῃὺ ἐσχυρότατα. 
18. ἐστιστειχοποιία Εἰ. Ἵ γωνίας ποιοῦντες τὰς χαϑηκούσας πρὸς τὸ 

τεῖχος  Α Τ'ὰρραϊ τ[6 1ὰ οοπήθοίαγθ χαϑηχούσας, οἵ, 8 ντπ, 2, Ὁ πρὸς τοὺς 
πολεμίους χαϑήχων τοῖχος: 7, Τὸ πρὸς τοὺς πολεμίους χκαϑῆκον τοιχόχραγνον 
(ὃ): ν. 92, 1. 11 ἀΐδηα Ῥα8, Ταῖς χαϑηχούσαις πρὸς τὸ τεῖχος οἴχίαις : Ὁ. 100, 

1.4. ἀ᾽θη βαβ, Ἢ πρὸς τοὺς πολεμίους χαϑήκουσα πλευρά. “1 οἰχοδομηϑέντος 
Ἑ- Υ. Ῥ.: οἱκοδομηϑέντες Τ}ν.: οἱχοδομηϑέντων οοπ͵]θούαγτα οἤθς Υἱποθηΐ 

(ρΆρ1θ 8 ̓ π6α 18). 

14. προσδέχῃ (οἷ. Νιούθθ ΘΧρ]οαύν68)] προσδέχηται ΕΙ. Υ. Ῥ. 1}. ῬΆΠΟΙ 

886 βουὺ οὰ οὐ Ἰὰ ἀθ 16 Βθοοῃᾶθ ῬΘΥΒΟΏΠΒ, 58᾽ δΔάγοβδβαμῦ ἃ]ΟΥΒ Ὁ]ὰ5 ῬδΥ Ια] τ 6- 

ταθηῦ ἃ Ατἰϑίομ (οἷ. Ρ. 167 οἱ-ἀθββὰβ οὖ 16 {{γθ, Ὁ. 174): ΘΧΘΙΏΡ]68 : [6 ἄθγ- 

ἰδ ῬΏΓαΒΘ ἅὰ ρῥγόβθηὺ ᾿ἰνγ8 88} ἴὰ ΖΣογεβοαξίοη, (ὃ χτι, 8); 168 θχογθββ 

465 ᾿ἴντθβ 465 Βέόϊοροϊχιιοβ οὐ 468 ΤῬηθιηιαΐίῃιι 8); Ῥυΐ8, Βέϊορ., ὃ8. 20, 2δ, 46 

(ΚδομΙγ-Ἡ ἀβίον): --- {δον Υ, Ρ. 817-88: ρ. 91, 1. 9 ἀ᾽ϑη 88: Ρ. 94, 1. 123-18, 1. 
80 οἱ ἄθγῃ. ᾿ρηθ: Ρ. 96 (γ 6 γ8 16 Ρ88): Ρ. 97, οἷο. (Ὑγ͵εέ. Ιαΐιθηι.): ---- Ῥηδιηιαΐ,, 

Ῥ. 804, 1. 1δ: ». 807, 1. 16 οὐ 21: ρΡ. 810,1. 16, οἷο. (741. ἘοΒβθ). 

10. ἐὰν δὲ Ε΄. Υ.ο Ῥ, ».: ἐν δὲ Τιι.-. Ἐὰν ἃ ἀἢ 56 ρτοάαϊτο βοὺβ 11πῆπθηοο 
6 ἐὰν προσϑέχηται, ἀπ ]α 1685 τιούβ δαραγαναηύ. ἭἽ χαϑάπερ Ε΄. Υ΄. ἢ: 

χαϑάπαν ὡς ἄδῃβ 16 ἰδχίθ, οὐ δὴ τᾶῦρο χαϑάπερ Ρ. Τῇ. “ἽἼ ἐν ῥόδω Ῥ.: 

τοιηρασὺν ; οἢ. ἃ οὕἵὰ ἄθνοῖν ἰοὶ δορίδν ὁ6 86η8. Οὗ, 14, οὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 
86 ΤΡροιΐθ ὀρδ]θιηθηὺ ἃ ἰὰ ἤραγο ἀὰ ὑγδοό. 

12. Πρότερον] Ο.-ἃ-ἃ. χιτ, 2.8, ῬΟῸΣ 165 Ῥ8] 5βαἀθυηθηΐβ; ραϑβϑὶηι, ῬΟῸΣ 66 
αὶ ΘΟΠΟΘΙΏΒΘ τὰς ἄλλας οἰχοδομίας. 

18. Εὐχερεστάτη --- τειχοποιέα χτλ.] Τγαρό ἃ σοι" ίγι658 ΟὈϊέᾳνι68, ΘΟ ΘΔ 16 
ῬΟῸΓ 165 ῬΙδοθβ ἀθ ἴοστηθ ὑγίδηρα]αῖσθ. Οἵ. χι, Ἢ δὲ λοξὰ τὰ μεσοπύργια 
ἔχουσα (ἁρμόττει) τοῖς τριγώνοις εἴδεσιν. 
᾿᾿σφάλειαν --- ἔχουσα] ΟΥ. ». 97, 1.2, “Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τὴν πόλιν ὅσα 

ἐστὶν ἢ ἀσφάλειαν ἔνδον ἔχοντα ἢ ὠφέλειαν τὰ μὲν κατασχάψαντας χτλ. 
᾿Δλλήλοις ἀμύνειν] ΟΕ, τν, 2, οὐ ἴὰ ποίθ «Συνεργοῦντες. 
14. Ἔν τοῖς στρατοπέδοις χτλ Οἵ. ». 108, 1. 19, ᾿Εξὰν δὲ παραπλησίαν ἢ 

κρείττω δύναμιν ἔχῃς καὶ κατὰ γῆν προσδέχῃ τοὺς πολεμίους, τῇ χαραχώσει 
καὶ τῇ τάφρῳ καὶ τῇ τειχοποιίᾳ πάντοϑεν ὡς ἀσφαλέστατα παρασχευασάμενος, 
ὑπόμενε τὴν χρείαν. Καὶ τὸν χόρτον --- πρὸς τὸ στρατόπεδον προσαγόμενος κτλ. 

10. ἀρχαίαις τειχοποιέαιςἾἿ α᾽δϑέτοθΘ αὰθ 16 ϑψδέδηιε αποίθη ϑ᾽ Ἰοὶ ΘΠΘΟΓΟ, 
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ΤᾺ ΔΊΒΒΙ ΓΟΥῚ8. 46 ΡΟΒΒΙΌ]6, 165 Θοπδίγιϊδαμί ραγαϊδἰοηιοηέ δχ 
Τοιιραῖίβ. (12) Θυδηΐ δὰχ δαΐγοβ ΘΟΠΒΙΓ ΠΟΙ 0Π8 οἱ δχ ρ8} 158866- 

τηθηΐβ, 11 [α΄ 165 ἴαϊτθ [615 απ ποὰβ ᾿᾿ἌγοηΒ αἰ ργόοέαθιμτηθηΐ. 
18. ΠΥ ἃ ὑπ ἐϊδοό ἐτὸβ δοῖ]6 ἃ [αἶγα οἱ ργόβθηξαπί ᾿π6 σα 8}- 

ἰἰ6 παίΠδαῃίθ, δον δόναε 165 οουχίϊποβ βοηΐ δοηβίγαϊ 65 ΟἿ] ]- 

ααθιηθπῦ.. . . ... 6, ἄδηδθ ὁ6 ἰταρό, 165 ἰοῦ βοηΐ ρ]δούθβ 46 

[6116 βοτίθ 4 ἰθατβ ἀθὰχ δΔηρ1]68 Δα] Δοθηβ. 88 τοιιρδῖΐ βοηΐ ᾿ἶ᾽απ 
αἷσι οὐ ᾿δαΐγθ οὈΐαβ; ΟδΓ, Θ 168 ΘΟηΒἐἰβαηΐ δἰηϑὶ, ἸΟΥΒ (6 
ῬΔΡΡΎΟΘΙΘ ἀ65 ἰοῦτθ 46 Ομαυρθηΐθ, 61165 ῬΡΟυΤΟπί 856 ΒΘΟΟΌΓΣΙΣ [68 
ὉΠῸ5 165 δαΐθβ. (14) Ο᾽δϑὲ 6 1ᾳ τηδιηθ ἴδροη αα1}} ἔααὐ ΓΘ ΓΔ ΠΟΙΘΤ 
γοίγθ ΘΔ Ρ, ἰοτβα 6 γοὰβ σου αἰζθηᾶθ ἃ Υ δίτ6 αϑϑὶόρό. 

15. Ῥδη5 165 ον ποδίϊοηβ ἃ 1᾿δποΐίθηπο, 1 ἰδαὺ ἔαῖτθ 54 }}}} Θὴ 
δυϑηΐ 165 Του 8 6. ργόβθηϊδηξ τῇ προ ἃ 1᾿Θπηθιηΐ, οὐ ὈδΕ 168 

ἄδηβ 1’ ϊαὶ 46 τηυν]διϊοι ἀθ πούσϑ ἰθχίθ, οπ πθ 16 ἄθυϊπθ σρυὸγθ Οὗ, θὴ 
ἰοὰῦ 688, σι, Ἢ δ᾽ ἀρχαία (τειχοποιία ἁρμόττει) τοῖς περιφερέσι χωρίοις. 

Προεκτιϑέναι κτλ ΟἿ, τ, 2, οὐ 1ὰ ποίβ ᾿Εχτιϑέντας κατὰ μίαν γωγίαν. 
Καϑάπερ ἐν Ῥόδῳ] Οἷ τι, 6, οὐ 1ὰ ποίθ. 
Ἐπάλξεων) 1,6. ηιῖν ογόηοῖό οουτοηπΘ 16 τθιυραγῦ. 11 86 θοτῆροβθ 46 ἄθὺχ 

Ῥαγίϊοβ: 15 ἊΠ τὴ Ἰπξόγῖθαν ΟΥ̓] ΔΤ 6 ααἱ ὯΘ Ῥϑαῦ συὸτθ ἀόρδββθῦ ἢ τη 
α' δΙόναξίοπ; 25 δυ-ἄθββιιβ 46 οοὐΐθ Ῥδαβθ, Ὧθβ. ραυῦϊθϑ Ῥ]61 68 (9167 10}8) 41 ῦ- 
ῃδηὺ ἃΥϑο 468 ἔθηδίγθα (ογόμεαμ). 1.6 ἀδέθηβθου 886 τηϑὺ δὰ ογόπθδα, [ἰὰ 
Ῥδυθϊθ βαρότίθαγθ ἄὰ οονρ8 86]6 ἀδοοιγουίθ, ῬΟΌΤ ἸΆΠΟΘΥ 800 ὑγδὶῦ ΒῸΓΡ 
185 :]Π]αηῦ; ραΐβ 11 8 Διί ἀουγϊὸσο ΤἊπ 65 τηϑυϊομβ γοϊβίηβ. Π8πη8 11π- 
βουιρύϊου. 465 τηῦγβ α᾽ Αὐἰμὸποβ, Οο7». ΤΉ807. Αἰξίραν., ὑ. 11, τῷ 167, ἀὰ τνὸ 
βἰδοϊθ ἂν. 5.-Ὁ., ἐπάλξεις (1. 564) αἀδδβίρτιθ 1 δηβθιιθ]θ ἀὰ τη} ογόποὶό, οὐ 
ἐπάλξιον (1. ὅ6 οὐ 77), 16 τηὺτ ἱπέόγιθαν οοπέϊπα; ϑυρέδες (!. δῦ, ὅ6 οὐ 76), 
66 βΒοηῦ 65 ογόμθδιχ Ῥγοργθιηθηὺ αἰΐ8; 16 τηοῦ ααἱ ἀέδίρπαιῖῦ 165 ΤΩ ΘΡ]ΟΏΒ 
ὯΘ 86 ΤΘποοηύγο ροϊπὸ. Ἔπαλξεις σαγθ 66 88π8 βρόπόγαὶ ο[θΖ 1ἃ ρ!ραγὺ ἀ68 
ααΐθανβ. ΟἿ Ὑπυογάϊᾶθ ΠῚ, χχι, 2, Ζιὰ δέχα ἐπάλξεων πύργοι ἤσαν, 1] 
ΒΘΙῚΡ]6. ῬΓΟΡΔΌΪΘ αὰθ ἐπάλξεις ἀόβίρηθ 165 τηϑυοηβ. ΟἾμθΖ ΨΦοβὸρῃθ, (ἝὙἼ)6776 
(68 “διε, Ὑ, τν, 2, Εἰς εἴχοσι πήχεις (τὸ τεῖχος) ἀνέστη, καὶ διπήχεις μὲν 
τὰς ἐπάλξεις τριπήχεις δὲ τοὺς προμαχῶνας εἶχεν, ὡς τὸ πᾶν ὕψος εἷς εἴκοσι 
πέντε πήχεις ἀνατέτασϑαι Ἐ, 16 την ἰηξόυῖθαν οοηθίπα ργθηα βρόοϊα]οτηθηῦ 16 
ποτὰ 46 ἐπάλξεις (ΞΞΞ- τύρσεις, ἰδϊτά., 8, δὲ8), ὑδηα 5. 46 168 ΤΠ ΘΥ]ΟῺΒ 8 ΔΡρϑι]θηὐὺ 
προμαχῶνες (46 τηδτηθ, ἐδία., 8, δῖ8). ῬΒΙΠΟτ θιαρὶοῖθ προμαχῶνες ἀδΔη8 16 
Τηδτὴθ 86η8: ρ. 102,]. 17, Πρὸς τὰ πέρατα αὐτῶν (11 5 ἀρτὺ ἀ’ 60881168 ἄθ 
ὁογ 46) ἄγκιστρα προσάπτονται, ἵνα, ἐπιρριπτομένων τῶν ἄκρων, ἐπιλαμβα- 
νηται τῶν προμαχώνων: Ῥ. 91, 1. 8 ἀ᾽ θη Ὀά5, Ἐπᾶραι τὸ τεῖχος (οὖ) καϑε- 
λόντας τοὺς προὐπάρχοντας προμαχῶνας, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτῶν τὴν οἰχοδομησιν 
πεποιημένους χαὶ ἄλλους ἄνωϑεν χατασχευάσαντας χτλ. (16 τοῦ προμαχῶνες 
Τϑυϊθπὺ ΘΠΟΟΡΘ ἄθαχ ἔοΐβ ἄδηβ 16 βαϊξθ 4θ ἴὰ ρΡῃταβθ, ὑουζουγβ αύθὸ 16 τηθτηθ 
568): Ρ. 92, 1. 12 ἀἶθῃ Ρᾶ85, Ἐπιϑετέον δέ ἔστι χαὶ ταῖς χαϑηκούσαις πρὸς 
τὸ τεῖχος οἱχίαις προμαχῶνας (οὰ προμαχῶνες Ῥτοπᾶ οοὐξα ἔοὶβ ὰἂπ 5θη5 Ῥϑαὺς- 
δίτϑ ρίυβ ρόπόγα]). 1) δαύτϑ ραγὺ, ῬΏΠ]Οπ ἄοπηθ ἃ ἐπάλξεις (αἶπδὶ αὐ᾽ὰ ἔπαλξις: 
οἵ. ρ». 97, 1. 20, ἜἜπαλξιν ἐπὶ τοῦ χάραχος ϑέμενος) 16 τηῦπηθ 56η8 ρόῃόγα! 
αὰθ δ᾿ Ἰπβογίρύϊου 468 ταῦτ α᾽ Αὐμβὸποθβ οὺ αθ 168 δυΐθισῦθ δυΐγθβ 406 ΤοβὸρἘβδ: 
τπ, 4 οἐ ὅ, (Μηεταπύργια) κατάστεγα καὶ ἐπάλξεις ἔχοντα ---- Τινὰ δὲ τῶν 
μεταπυργίων συντελοῦνται --- ἐπάλξεις μὲν ἔχοντα, παρόδους δὲ οὔ. ΤόᾶπΒ 16 

Ἔ ἀνατέτασϑαι ου. ἄς Ῥλῖϊ.: ἀνατετάσϑαι 6ᾶ, ΒΟΚΚΟοΣ (ΤῸ Ὀπ 617), ἐ. ΥἹ, Ρ. 18. Ἡ. , 
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ἐν Ρύδῳ χατεσχεύασται" τῶν δὲ ἐπάλξεων τὰς μὲν ὑποστάσεις δεῖ 
ΠΡ νΑ τ πρεΟΣ Σ ΘΟΩΣ γλινϑίων, ἵνα ὑτιὲρ αὐτῶν βάλλειν δύνων- 
ται τοῖς προβόλοις οἵ φύλαχες τοὺς πιλησιάζοντας τῷ τιροτειχί-. 
σματει, αἱ δ᾽ ἐργωδῶς ἀποχόπτεωνται. (160) Πρὸ δὲ τῶν τετραγώνων 
πύργων τιροοιχοδομεῖν δεῖ τριγώνους ἄλλους συνεχεῖς καὶ στερεοὺς 
ἀτιὺ ἰσοπλεύρου τριγώνου, ἵνα τιερὶ τὴν ἐχχκειμένην γωνίαν, στε- 
ρεὰν χαὶ ἰσχυρὰν οὖσαν, οἱ λιϑοβόλοι τιαράφοροι γινόμενοι μὴ 
χαταβάλλωσι τοὺς τύργους. 

(8 ΙΧ) Τοῖς δὲ ττύργοις τὰ μεταϊτύργια οὐ δεῖ συναγαγεῖν. (2) 
᾿Ανίσων γὰρ ὄντων τῶν βαρῶν, οὐχὶ αἱ αὐταὶ ἐνδέσεις τοῖς ϑεμε- 
λίοις χαὶ ταῖς σπελίνϑοις γίνονται χατά τε τοὺς τεύργους χαὶ {τὰν 
μετατεύργια᾽ τούτων δὲ συμβαινόντων, ῥήξεις ἐν τοῖς τείχεσιν 
ἔσονται, χαὶ, ἐὰν τιέση τι τῶν μετατευργίων, ἐπιιστιάσεται τοὺς 
τοίχους τῶν βαρῶν. 

ἐρῥόδω Ε.: εὐδόϑω Υ΄.: ἐν Ῥόδῳ ΤΉ. ““Ἵ χατεσχεύασϑαι Τῇ. Π1) ἴαυΐ 
Ῥϑαύ-δύχθ Πτὸ ααθαὰθ ομοβ6 οοηηθ Τῶν δὲ ἐπάλξεων τὰς μὲν ὑτιοστάσεις 
δεῖ ποιεῖν τριῶν {σπιϑαμῶν τῷ ὕψει (ου τῷ βάϑει), τὸ δὲ πάχος τριῶν) 
πλινϑέων χτλ. “1 ἀποχόπτωνται] ἀποκχόπτιτονται ΕἸ. Υ. Ῥ. ΤΆ. 

106. πρὸ δὲ τῶν] πρὸς δὲ τῶν .: πρὸς δὲ Ε΄. Υ.: πρὸ δὲ ». ΤΊ. “Ἵ 
προοιχοδομεῖ»)] προωχοδομεῖν Ὁ. : προῳχκοδομεῖν Τῇ». : προωχοδομὴν (ἀγροὶ 

δα-ἄθδβιιβ ἄπ οἰτοομθχθ) Κ΄. : προωχοδομὴν ΕἸ. “ἽἹ Ἐπ τοραγὰ ἀθ 18 Ἰίρτιθ 

τριγώνους - ἀπὸ ἴσο-, ἃ 1ὰ. Τα ρ6, ΟΠ62 77ν., «ἴ. ὑπὸ, ϑιιν. Ἴ“ ἰσχυρὰν καὶ 
στερεὰν ΤΉ. 
δ ΙΧ, 2. βαρῶν τηᾶτῦρα ἄθ ». οὐ 6 Τῇ.: βαρβάρων Ε΄. Υ΄. Ῥ. ἰοχίθ ἄθ6 }. 

(βαρβαρωνγ) οὐ ἀ6 Τῇ. “1 τοῖς πλίνϑοις Ρ. 17..: ταῖς πλίνϑαις Εἰ. Υ. “Ἴ ϑε- 

μένοις Ε΄. Υ. Ῥ. Τῆ..: ϑεμελίοις Ἔσο (ομθ2 46 Βοομαβ, 7γαϊξέ ἀ6 ογεϊβοα- 

ἐΐοη, οἷο., Ρ. ὅ2, ποίθ 1). Ἴ“Ἱ τὰ αὐἹουΐό ἀθναπὺ μεταπύργια ἄνγθοὸ Ρ. οὐ 7|ι. 
«1 τῶν βαρῶν Ε. Υ-. ΤΟ, ΤᾺ.: τῶν πύργων Ἐρσρον (ἰδίά., ποίθ 2) οὐ Ὑιη- 
οοπῦ (ρδρίθυβ ἰπ6α 15). Τῶν βαρῶν ἀυτα φῬϑαΐ-δέγο ἐδ στβ ἃ 1ὰ. τηᾶγρθ ἄθυχ 

οὐ ὑγοΐβ ΠΙρτθ5. Ρ]ὰ5 παὰῦ Θοτητηθ οογγϑούϊοη 46 1ὰ ναγδηΐθ τῶν βαρβάρων, 

οὐ βοῶ Ὑθηὰ ῬΥΘΠΟΓΘ ἰοἱ ῬΔΙ ΘΥΓΘῸΣ ἰὰ ῬΪδοθ ἀθ τῶν πύργων. 

Ῥᾶββαρθ ααἱ ποὺ ΟΟΟαρθ, ρᾶν τῶν ἐπάλξεων τὰς ὑποστάσεις, ἢ ἔδαϊ 88Πη5 
ἀοαΐθ οθηὐθηᾶγθ 16 τὴν Ἰηϊόγίθαν οοηὐπα (5:- τὸ ἐπάλξιον ἂἀδ 1 ̓Ἰπβουϊρέϊοη, 
Ξα τὰς ἐπάλξεις οὰ τύρσεις ἃ Τοβὸρθ). Α 7όγαβαθιη (ϑοβὸρῃο, ἰ. 1.), σϑέίθ 
Ῥαγύϊθ ἀναὶϊῦ ἄθὰχ οουό68 (ρτὸβ ἀθ 1") ἀθ Βααύθαν., δ τηῦπιθ ἃ Αὐδὸπθβ: 
Τηβουῖρύ. οἰδόρ, 1. ὅ4, Καὶ τῶν ἐπάλξεων πάντα ὅσα ἂν ἡ ἐξ ξεστη "κότα πλέον 
ἕξ ϑαχ[τ]ύλων πλινϑοβολήσει δ|ηα[ζλ)είσεων ϑυρίδας δ. εἸπελίν ϑ)ους, ὕψος ποιῶν 
τοῦ μ]ὲ[ν] ἐπαλξίου τρεῖς πόδας, τ[ἢ]ς δὲ ϑυρίδος δέχα στοίχους. θη ρουὺν- 
αὶ ῬΘΏΒΘΥ, ἀ᾽ ἀργὸβ 6614, αἀὰθ ῬΒΪ ΟΝ, Ῥγθβορνδηῦ ἰὰ τηθιηθ αἸτηθπβίοῃ, 
αναὶϊῦ ἀἂ ὀογῖτο τριῶν {ποδῶν .....). Μαῖβ πιοὰβ ΒΟΙΏΤΩΘα Ῥογἐόβ ἃ ογοῖγθ 418 
ΤΑΠΟΗΥΠ6. ἀθ ΒγΖᾶποθ (8 χη, 8) ἃ οιργαηίό ἃ ΡΒ] Οη --- 1 1ὰ] ἃ ἰαϊξ 
Ῥδδιοοὰρ α᾽ ααΐτϑϑ ϑιηρυ ηΐβ ---- 1ὰ αἰπιθηβίοη 46 ὑγοὶβ 501 μᾶταθ8 4] ποὰβ 
Ῥαγαῖν αἰδοίου ἃ ἰὼ τηδτὴθ ραγίύϊθ ἀὰὰ ταῦ ογόμθὶδ: Τὰς δὲ ἐπὶ τῶν τειχῶν 
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ΘΟ. 65. ΘΟΙΠΙΘ 6165 Οπΐ ὀϊό ἃ Ἡποάθθ. Ἐπὶ ὁ6. αἱ ΘΟΠΟΘΙΠΘ 
Ι6 πὴὰ! ογόποϊό, 1] δας θὴ ἔαϊτο 16 ραγίϊθ ἰηξόγίθασο ἀθ {10 ]8 
ὙοΣ τ ΟΣ Ὀτϊαποίίθθ, δῇπ απ 165 ἀόἐθηβθανθ ρα ἰβϑθηῦ ἸΔΠΟΘΙ ᾿ΘΌΓΕ 
ΡΤΟ] ΘΟ 65. ρὰγ ἄθδϑαβ οὐ ἔγᾶρρϑι ὁθχ ααἱ 5 Δρρτοομθηΐ ἀθ 1᾽ἃ- 
γϑηΐ- τη}, οὐ απ ἴ6 τη ογόμοϊ (9) βοὶΐ αἰΠοΙ]θιαθηΐ ἀότπηο]!. 

(16) πη ανδηΐ 4685 ἰουτβ οαϊτόθϑ, 11 ἰααῦ θὲ ὈΒΌΙ α᾽ Δαΐγ685. {1]- 
ΔΏΡΔΙΤΒ, δἰζοπαηΐθθ ΔῸΧ ΡΥΘΠΙΪΓΘΒ, ΤηϑΒΒΙΥΘΒ. οὐ 6ὴ. [ΟΥΠπ|6 46 
{ΠῚ ΠΡ]60 ὀᾳα αἰέν], δῇ απ 165 Ῥτο]θοῦ 68 465 ΠΙΠΟΌΟΙΘ5, δυτῖ- 
γϑηΐ 511: 1᾿Δη016 58} ΠΔηΐ ααἱ οδὲ τηϑϑϑ} οὐ τόβιβίαῃί, βοϊθπὶ 46- 
γἱόβ οὲ πὸ τϑηυθυβοηὺ ροϊηΐ 165 ἰΟΌΓ5. 

8 ΙΧ, Τόξαϊϊ5 ἀ6 οογρδέγιοίίονν ὅ6 ἐοιιγ8. 

Π πὸ ἔδα! ρᾶ8 ΤΟ] ΘΓ 165. ΘΟυΤ ΕΠ 5. δὰχ ἰοπθ. (2) δι, ρᾶγ 
Βι 6 46 1᾿Ἰπόρα! τό 465 τηϑ88685, [65 ῬΑ 65. 6 Ὀτία 65 465. [0 Ὲ18 
οὐ ἀθ8. ὁουγ Π65. π᾿ οπί ροΐηξ Θηΐτθ 61165 [ἃ τηδιηθ οομόβίοη. ᾧ86 
165. ΤΌ πἀθιηθηΐβ; οἵ, θα ὀΐαηΐξ, 11 56 ρτοάαῖτα 465 Ἰόζαγαοϑ ἀΔΠ8 

165 τϑιηραγίβ, δὲ, 5 ἀαθΙαα ἀπ ἀ65 ΘΟυΤ ηΠ685 υἱθηΐ ἃ 5 ΘΟΥΟΌΪΘΥ, 
6116 Θῃἰγαῖηθτα, 188 ΤΠ ΠῚΒ ἀ68 ἔοννγ58 ἀ8η5 88. οἰαίθ. 

ἐπάλξεις --- ὑποβλέφαρα ἔχειν οὐχ ἔλαττον ἔχοντα τὸ βάϑος σπιϑαμῶν τριῶν. 
(16 τοδί 4θ ἴὰ ρῆγδβθ, 416 ποὺβ Π6 οἰδοῃβ ρᾷ8, ποὺβ ραγαῖῦ ρογίθῃ ὑπηϊ- 
ααθιηθηῦ 80} ἐγγωγίους, «465 Οὔόπθδαχ πὴὰηῖϊδ 46 ρϑύϊοβ ὑγαυθυβθβ (6 
ΤΩΘΟΟΠΗΘΙΒ ΘΠ ΤΘΙΟΌΤ, ΟΟΙΊΤηΘ ἃ ῬοΙΩρΡόΙ, 56]0η 1 Ἰπξορργδίαθίου ἄθ ἃ. ἀθ 
Βοομαβ, Τγαϊξό ἀ6 βογεϊβοαϊίοη, ν. 156, ποίθ 1.) “Ὑποβλέφαρα, ταοῦ ἀαϊ Π6 
86 ΤΘΙΓΟῦγΘ Ῥὰ8 Δ1Π|6ὰγ8, οϑὺ ρϑαύ- δίγθ ἀπὸ αἰ ψόγαϊίϊου. ἀθ ὑποβλήματα, οὕ, 
α6 ἐουΐθ ἴαφοπ, ποῖβ ρᾶγαῖὺ ΘΟ ΘΒρομαγ8 ἃ τὰς ὑποστάσεις ἀ6 ΡΒΙ]οΗ. “--- 
Αἰπδὶ, ῬΏΠΟη αἰγαὶϊῦ ἀθ ἕαϊτο 1ὰ ῥαγθϊθ ἱπίδυίθασθ ἀὰ τὰν ογόπϑὶό 6 ὑγοὶβ 
βρ: ματηθβ (2. 1.4 ρ᾽645), 46 ἕαφοῃ. απ 165 ἀδίθηβθυυβ Ραϊββθηῦ ΆΠΟῸ ἰΘῸ ΓΒ 
ὑγαϊΐβ Ῥδν-ἀθββαβ, 6ῃ. 8 ἀυδπραηὺ ἀθναηὺ ἂπ οὔόποαα (ἵνα ὑπὲρ αὐτῶν «- τῷ 
προτειχίσματι); οὐ, ῬΟῸΡ αὰθ 16 την ογόποὶό βοὶὐ αἰ ΠΟΙ] θταθηΐ τοηνουβό (αἱ 
δ᾽ ἐργωδῶς ἀποχόπτωνται), 46 1ὰὶ ἀοῃπθν μὴ6 ὀραΐββο ἀ6 ἑαηὲ δ Ὀτὶ- 
ααθρύξαβ (.... πλεινϑίων). 1.65. ὅτϑοβ, βίου γἱ᾽ΐγανθ, 1, τπΘ, 8, οὐ Ρ] πο, Η βέ. 
Ναΐιιν"., ΧΧΥ͂, χιν (ΧΙ 1Χ), 170, 586 βουναϊθπὺ 46 ἄθὰχ βογίθβ. 46 Ὀσγία 8, 165 
ὍΠ65 οὖ 165 δυΐγθβ οαγγόθβϑ, 46 1 1.4 ρἰϑα (πενταδώροις) οἰ ἀ6 1 ρἰοα (τετρα- 
δώροις). Τδπβ 1 Ἰπβογιρύϊοη ἀ88 τηὰνβ Δ᾽ Αὐμὸποβ, 165 Ὀγίαθθθ ἀοπὺ 1] οδὺ 
απθϑύϊοῃ βοηὺ 165 ἐδέγδάογοβ, βϑίουι 16 οαἱοὰ 4. ΜΆ], 1706 ηινρϊηιϊιεηέ. 
«Αἴἤιοη., ν. ὅ2-ὅ8, ΠῚ ἀοϊῥ 5᾿Δρὶν ἰοὶ ομδζ ῬῃΠοη ἄθ οοὐδθ πιδτηθ θϑρὸθθ ἀθ 
ῬΡΙασ68: 66 βοηὺ 165 ρούϊίοβ, αοὰ 16 ἐθταθ πλινϑέων, οὐ πο πλένϑων ; οὐ 
ὍΠΘ ἐραίββθυν 46 ἰγοὶβ ρἰθᾶβ βϑιῃθ]θ Ὀΐθη βαξῆβαπίθ Ῥοὰῦ 16 τη οὐ όπε]6. 
ὙοΥ., ΘΟΠΊΤῚ8 ΘΟΠΟΙ βίο ἀθ ο68 οοηδίἀόγαθίομβ, 1ὰ γϑϑυϊθαύϊου. απ πΟῸΒ ΥΟΏΒ 
ὑθηὐόθ ἀδη5 1605 Νοίθβε οὐϊἐϊα 68. 

16. Στερεούς, Στερεάν] Οἵ, 9, ποία Πυργοὶ βαρεῖς. 
«Ἱιϑοβόλοι] ΟἿ. τ, 2, πούθ Πετροβόλων. 
Παραφοροι] Οἵ, τ, ὅ, οὐ 16 ποέθ. 
δ ΙΧ, 2. Βαρῶν) Οἵ. τν, ὅ, οὐ Ἰὼ ποέβα Τὰ βάρη φέρειν. 
Ἐνϑδέσεις} 1, 1466. οδὲ οἱαῖγθ: 165 ἔουσβ ὀϊαηὺ ρ᾽υβ Βαιίθβ οὖ, ρατίβηΐ, ἀ ἊΠ6 

ΤΆ 586. Ρ]ὰ8 ΘΟΠΒΙ ἀόγ8}0]6 αὰθ 168 οουγέϊποβ, 16 ἐαβϑοηιθηΐ βού τηοϊπᾶσο ἄδπε 
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(8) ᾿Ἐργάσασϑαι δὲ δεῖ τοὺς λίϑους τῶν ἡμικυλίνδρων πύργων 
τὴν ἔξωϑεν περιφέρειαν καταμετρήσαντα, χαὶ πρὸς αὐτὴν ἐμβολεῖς 
ξυλίνους κατασχευασάμενον διαδοῦναι τοῖς λιϑουργοῖς, ἵνα εὐεργῶς 
καὶ ταχὺ ἐργάζωνται καὶ ἔσονται οὕτως συνεχῶς οἰχοδομούμενοι, 
πόλεις τε ἰσχυροὶ διὰ τὸ τὴν οἰχοδομίαν αὐτῶν τοιαύτην γίνεσϑαι 
χαὶ διὰ (τὸν τῶν πετροβόλων τὰς πληγὰς παραφόρους συμβαίνειν 
χαὶ μὴ εἴχειν τοὺς λίϑους μηδέν" ἔξωϑεν γὰρ εὐρύτεροι ἢ ἔνδο- 
ϑέν εἰσι. 

(4) “4εῖ δὲ τοὺς γωνιαίους καὶ τοὺς ἔξωϑεν τιϑεμένους λίϑους 
ὡς μεγίστους καὶ παχυτάτους καὶ ἀκροτόμους εἶναι. 

(5) Τῶν δὲ βαρῶν καὶ τῶν πύργων πάντων χάτωϑεν παρὰ τὰς 
γωνίας τοίχους ἁπτομένους ἄχρων τῶν γωνιῶν προοιχοδομεῖν, ἵνα 

8. χαταμετρήσαντα Ῥ. Τῇ. : καταμερήσαντα ἘΠ. Υ. “[Ἵ ξυλίνους Εἰ. Υ. Ῥ.: 
ξηλίνους Τῇ. “οὕτως Ε΄. Υ. Ῥ.: οὕτω Τῇ. “Ἵ οἱχοδομούμενοι Ε. Υ͂. Ῥ.: 
οἱκοδομούμεναι Τῇ. “1Ἵ πόλεις τε ἰσχυροὶ ΕἸ. Υ. Ῥ.: πόλεις τε ᾿σχυραὶ ΤΊ .: 
πόλις τε ἰσχυρὰ “Ἵ γίγνεσθαι ΤΊ. 

4. ἀχροτόμους ἀκχροτάτους οοπ͵θοίατο ἄθ βθοοηᾶθ τηδΐῃ ἄδιηβ 16 δοά. 
Τλισάνμι. Ῥοϑβϑίαῃ. φγαθο., ἴτι-45, πιὸ 70. 

ὅ. πύργων»] τοίχων ἅδη 16 ἑοχία οὐ πύργων ἃ 1ὰ τηᾶτρο, Ρ. ΤΊ. (πύργῶν 
ΤῊ.). “Ἴ χάϑωθϑεν Τῇ. “ «ἴ. προσοιξ »ν, ΑΥ͂ΘΟ ΥϑηνοΟὶ ἃ προοιχοδομεῖν, ΤΉ. 

165 σουγύϊπθ8 αὰ6 ἄδηβ 165 ουσθ. [ἾΟΧΡΥ βϑίοη ἀθ οοὐΐθ 166 ἀδπβ 16 ἑθχίθ 
αὑϊ ποὺβ οϑὺ ὑγϑηϑυηΐβ δῦ Θοηἶα86. 

Θεμελίοις, ΠλίνϑοιςἼ Τι68. ἴοπαανίοηβ οὺ 168. Ῥγθϊθϑ ἰηξόνθασο5 ἀὰ ΤῸ 
ἀοϊνοηὺ ὑου)ουτβ δύτθ οοῃβίγαϊθθβ Θὲ ῬΙΘΙΤΘ, ἃ οᾶι8θ ὧθ 1 Βυτηϊαϊι6. 1.6 
ἰοχίθ ΒΌΡΡοβθ ἰοὶ αὰϑ 168 ραγίϊθβ βυιρόγιθυσθδ ἀθ8. οουσύϊηοθ οὖ 4685 θα 5 
βοηὺ δὴ Ὀγαὰθ (Οἵ, τ, 4, οὐ 1ὰ ποίθ Πλιγνϑένους). 

Βαρῶν) ϑ1 16 8615 βρόοϊαὶ 46 ο6 τηοῦ, νου. σῃπ, 9, ποίθ πύργοι βαρεῖς. 
Αὐ ΒΌΓΡΙ].8, 66 56η8 716 ΠΟῸΒ φῬϑιδῖῦ Ῥδ1 ΘΟΠνΘῺΪ 10]: οὗ, Νοίθβ οὐἱθατιθβ. 

8. Ἡμικυλίνδρων πύργων] ΟἿ τ, 2 οὐ 8. 
ΤΕμβολεῖς ξυλίνους] ῬαΐγΟΉ8 6Ή, θοΐδ8. ΟΥ, Δέϊορ., ὃ χταῖτ ΚδΟΒΙγ- βίον, 

Οὕτω χκαμπτὴν. ἐδώχαμεν αὐταῖς (1] 5᾽ αρὶὸ ἀδ Ῥαπᾶθα ἀ᾽ αἰταὶπ ἃ ἤαῖτα (68 
ΤΘΒΒΟΡ 8) πραεῖαν πρὸς ἐμιβολέα ξύλινον: ἐδὶα., τι Ῥατ]απὺ ἀ68 ταδτπθβ θδηα68, 
Ἁρμοζούσας πάντοθεν πρὸς τὸν ἐμβολέα: Ηότοη, Βέϊορ., ὃ χχ ΚΟομΙγ-Βᾶ- 
βίου" -ξΞ Ρ. 96, 1. ὅ Υοβοβονυ, Ἡ δὲ χοινικὶς γένεται τόνδε τὸν τρόπον. Ἔμκμ- 
βολέα ( ὁβομου: ἐμβολαῖα τα8. 46 ΜΊΏ88: ἐμβόλαια ῬΗ: ἐμβόλαιον ΤΑΔΡΘῸ 
Ὧ6 Τῇ., οὐ Κὸ. -ὔβι.) δεῖ χκατασχευάσαι ὅμοιον τῷ 48ΒΓΖ4ῈΕΖ ὑπογεγραμ- 
μένῳ χτλ." χαὶ πρὸς τοῦτον ἐχτορνεύσασϑαι τὴν χοιγικίδα. 

Παραφόρους] Οὗ, τ, ὅ, οὐ 14 ποίβθ. 
4. ᾿ἀχροτόμους] ΟΠ Ρϑαΐ 86 ΤΘΠαΎΘ οοτηρίθ, θη ᾿ἰβαπὺ Ταυύϊοῖα ᾿χρότομος 

ἅυ ΤΠοδανγβ, αὰ6 165 ἀποίθπβ οαὐ αὐΐδομό ἃ οοὐ δα]θοιῖ, θηΐσο δαΐσθϑδ 5618, 

ΟΘ]αΐ 46 « ὑτὸβ ἀὍΓΘΒ.» (6 Ῥαυ]απῦ 46 ῬΊΘυγΘ8 οὰ 46 γΟ 68). Ο᾽οϑὺ ἀδῃβ ὁ6 
5608 αὰ6 ῬΒΙΟΙ 8. αἀδ 1’ ΘΙ] ΟΥΟΥ ἰοὶ: οἵ,, θῇ οἴου, ἀδη8 ἀθὰχ ῬΑΒΒΔρ 68 ἃΠπᾶ- 
Ἰοραθ5 ἃ οο]αϊ-οἱ, τπ, 1, ἐχ κραταιοῦ λίϑου, οὐ τν, 6, λέϑοι ὡς στληρότατοι. 
(ΑΠΠθανβ ομθΖ Ῥ οι, ἴ6 νὸν ἀχροτομῶ, Βέϊορ., ξ Χχχυπ, Ῥγόβθηξθ 16 
561η85, αὐ ἰὰὶ οϑὺ πϑίαΓοὶ, 46. «οουρον 1 δχύγότηϊό ἀπ ρίδοθ», οὺ τὰ ἀχρό- 
τομα, τδια., ἀδδῖρτιθ « 165 Ῥαγύϊοβ σουρόο8 ».) 



ῬΡΗΠΙΟΝ, ΕΟΒΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝΒ 21ῦ 

8. Ῥουῦγ [6 (1116 465 ῬΊΘΥΥΘΒ 465. ἰΟῸΥΒ ΒΘ. }- Οἱ ΓΟ] αῖτθϑ, 1] δαί 
ΠΠΘΒΈΌΓΘΙ ἰἃ ΟἰΤΟΟ ἔσθ μοθ οχίόγϊθασθ, οἱ ὀ } Ὁ α᾽ αρτὸβ 66116-Ο] 

ἀ65. Ῥδίγοηβ δὴ Ὀοΐβ απ ΤΠ τΤοϑιηθίζγα δὰχ 8. ΠΠΘ 15 46. ὈΊΘΥΓΘΒ, 
ῬΟῸΓ ἰΘῸΣ ρουτηθίίτ6 46 ἐγαυϑῖ!] οΥ Ὀΐθῃ οὐ νυἱΐθ. [265 ἐοθγ8 86 60η8- 
ἐγαϊτσομῦ δἴη81 58η5 ἰπἰθυσπρίϊο, οὐ ἴα υ1116 βθτα ἴοτίθ, ρδ. 8810 
46 66 πιοάθ 46 δοῃβίγποιίίοη 465 ἐοαῦβ, οὐ ρᾶτοθ απ 165 ῬτοἾθο- 
{Π|65 ἀ65 ρέόξοθ 165 ο᾽ ββθσοηξ, 58η5 416 168 Ὀίθυτοα οδαθπέ, νὰ 
απ 61165 βοηΐ θ᾽ 18 ΔΥΡῸ5. 6ὴ ἀθῃοῦβ αα᾽ θη ἀΘα 818. 

4. 1] ἴα απ 168 ΡΊθισοβ αἰΔπρῖθ, δὲ 46 661165 ἀπ ραγθπιθηΐ 
ΟΧἰό ΓΙ ΘαΣ βοϊθηΐ δ551 ρΊδη 685 δὲ δι881 ὄραῖβθθβ 416 ΡΟΒΒ1016 οἱ 
ΘΉ, γοοίθ ἐγὸβ ἀμιγ6. 

ὅ. Δὰ ρα οἱ δὴ ἀγα 46 ἰοπίθϑ 168 [0015 Ρ] ΘΙ Π68 οὰ δαΐ68, 
16 ἰἸοῃρ' 465 8ηρ768, ὁῃ. Θομϑίγαϊτα 465. ΤΏΠῚ5 αἱ γἱθπασομΐ 5᾽8ρ- 

ὅ. Βαρῶν]ὔ Οἴ. νπι, 9, οὐ ἴὰ ποὺθ πύργοι βαρεῖς. 
Ὑπόστασι"»] Οὖ χ, θ᾽ Θετέος δέ ἔστι πρὸ τῆς δευτέρας χαὶ τῆς «τρίτης 

(τάφρου) ἄνευ προτειχισμάτων ὁ ἡ χάραξ, ἵνα ὑπόστασιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔχης. 
Οὗ δὐββὶ σ, 2, οὐ 16 ποίβ παράστασιν. 

“ΠΙροτείχισμα] Οὗ χσ, 6, οὐ 1ὰ ποίϑβ. 
Ἵνα --- αἡ ὑπορύττωσιν χτλ.] Οὗ (Ὁ) 66 Ῥγορόδό ἄθ Τ᾽ ΑΠΟΠΥΤΊΘ 46 ΒΥυΖᾷποθ, 

8 χπι, 22 ΚδΟΒΙυ-Β βίον : Τάφρον γυχτὸς ἀνορύξομεν - τὸν δὲ ἐχεῖϑεν 
λαμβανόμενον χοῦν ἕλχειν ἐπὶ τὸ τεῖχος, ὡς μὴ ῥᾳδίως τὰς χελώνας χατὰ 
τοῦ τείχους προσφέρεσϑαι, ἀλλὰ προσχόπτειν νῦν μὲν τῇ τάφρῳ, νῦν δὲ καὶ 
τῷ πρὸς τῷ τείχει χώματι. 

“Ὑπορύττωσι» ᾿ Υπορύττειν 5βἰστιῆθ ογαϊπαϊγθυαθηὺ ΘΖ ῬΒΙ]ΟΙ, ΘΟτητηθ ΟΠ 6Ζ 
105 δαΐτββ δου γδῖηβ, « ΟΥΓΘΌΒΘΡ Ὧὴ6 ρἰοΘτΘ 808 16 γϑηραγῦ»; ΘΧ.: 1, 1, 
Τοὺς οἴχοδομοῦντας πύργους ὀρύξαντας μέχρι πέτρας ἢ ὕδατος ἢ τινος ἐδά- 
φους ἀσφαλοῦς, -- ἕνα μὴ --- ὑπορύττηται τὰ τείχη : Ῥ. 99, 1. 10, “εὶ δὲ 
χαὶ ταῖς ὑπορύξεσι τῶν τειχῶν λαϑραιως χρῆσϑαι χαϑαπὲρ᾽ χαὶ γῦν χρῶνται 
ζοἷν μεταλλεύοντες: Ρ. 97, 1. 26, Τοὺς ἐπιτηδείους. τόπους ὑπορύττειν: Ῥ. 91, 
1. 19, πρὸς δὲ τὰς μεταλλεύσεις ὀρυχτέον ἐστὶν ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους χαὶ 
ζοῦν προτειχίσματος ἱκανὴν, τάφρον Ἰσηλικὸν Ἔ χατὰ βάϑος τῶν ϑεμελίων τὸ 
χατὰ γῆς, ἵνα φανεροὶ γινόμενοι οἱ ὑπορύττοντες ὁᾳδίως διαφϑαρῶσι καὶ 
μηχέτι τῷ τείχει πλησιάζωσιν. ῬᾶΥ ᾿Θχοθρίϊοῃ, ἄδῃβ 16 Ῥᾶβθαρθ αἱ ΠΟὰΒ 
ὉΘΟΌΡΘ δὲ ἄδηβ οοἸαϊ α᾽ Αὐἰμέπέθ οἰξό ἃ 1ὰ ποθ ααϊ 5αϊδ ᾿Ἰτητηδαϊαἰθτηθηΐ 66116- 
οἱ (“4οχίδας), ὑπορύττειν Ῥγθηᾶ 16 ΞΘῃ8 αα᾽8 ῬΤΟρτοτηθηῦ διοούττειν, « ΒΆΡΘΥ 16 
Ῥίοα ἅἄὰ τοιηρατέ δὴ Υ αἰξδομαπὺ 16 ταϊηθὰ"». ΟΥ ΤΑΠοΏστηΘ αΘ ΒγΖᾶποθ, 
ὃ χαπτ, 2-ὃ ΚΟΟΒΙγΥ-Βἀβέουν: Ζ7ι ορύττουσιν οἱ πολιορχοῦντες τὰ τείχη τοὺς 
μὲν λίϑους τοῦ τείχους" στοιχηδὸν λαμβάνοντες. ἢ μεγίστους ὄντας καταλαξεύον- 
τες, εἷς δὲ τοὺς ἐχείνων τόπους ὀρϑίας δᾷδας ἢ χαὶ τῶν ἄλλων ξύλων τὰ ἐπιτή- 
δεια ὑφιστάγοντες, τὸ ὑπερχείμεγον τῆς οἰκοδομῆς ὑπερείδουσιν, ἵνα μὴ ἀϑρόον 
κατενεχϑὲν καταλάβῃ τοὺς διορύτ τοντας. Ἐπειδὰν δὲ ἴδωσι τὸ τεῖχος πτῶσιν 
ἀπειλοῦν, ἀνάψαντες τὰς δᾷδας γχαὶ τἄλλα τῶν ξύλων ἀναχωροῦσι" τῶν δὲ 
ξύλων ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀναλωϑέντων καταπίπτει τὸ τεῖχος. Ποιοῦσι δὲ τοῦτο 
ποτὲ μὲν ἀσπάλακος δίκην τὴν γῆν ὑπ ορύττοντες μέχρι τοῦ τὸ τεῖγος ὑπὸ 
γῆν καταλαβεῖν, ἐχεῖϑεν τὴν ἀρχὴν ποιούμενοι τοῦ ὀρύγματος, ἔνϑα φϑάνειν 
ἀδυνατοῦσιν οἱ ἀπὸ τῶν τειχῶν βαλλόμενοι λίϑοι χαὶ τῶν βελῶν ὅσα χρήσιμά 
ἔστι χατὰ τῶν πολιορχούντων᾽" ποτὲ δὲ τὰς διωρυχτῆρας χελώνας χατα- 
σχευάσαντες χαὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ ταύτας τῷ τείχει προσάξαντες τὸ τεῖχος δι᾽ 

Ἐ ἰσηλικὸν τυ. ἄς Ῥηϊ,, οοταταθ Ῥ. Κ΄: ἐσήλικον Ἐ. ΤΆ, ΗΕ. α. 
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ὑπόστασιν ἔχωσιν οἱ κινδυνεύοντες, χαὶ [προτειχίσματα περὶ αὐτοὺς 
ἢ χάρακα κατασχευάζειν ἵνα], ἐὰν {τὸν προτείχισμα τιέσῃ καὶ ἐντὸς 
αὐτοῦ γένωνται οἱ πολέμιοι, μὴ ὑπορύττωσιν αὐτοὺς προστιϑέν- 
τες τὰς δοχίδας. 

- 3 

(8. Χ) ᾿Ορυχτέαι δέ εἰσιν ἐν πάσαις ταῖς τειχοποιίαις οὐκ ἐλάτ- 
- Θ »»- - 

τους τριῶν τάφρων, ὧν δεῖ τὴν μὲν πρώτην ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ 
τείχους πλέϑρον, τὴν δὲ δευτέραν ἀπ᾽ αὐτῆς πήχεις τετταράχοντα, 

Ν ᾿ , 2 ΕΣ ᾿ - , « ΕῚ . , ἢ “- Υ 

τὴν δὲ τρίτην ἴσον ἀττὸ τῆς δευτέρας. (2) ᾿Ανὰ μέσον δὲ τῶν δια- 

ἃ ἴὰ τηᾶστρο. ἔχωσιν (018) ΞΕ. “μὴ ὑπορύττωσιν (νον. 168 Νόΐο8 6χ- 
Ῥ]οαὐϊνθ8) αὐτοὺς (τοὺς πύργους 

δ Χ. ὀρυχταὶ Ε΄. Υὸο Ῥ. ΤῊν.: ὀρυχτέαι αταὺχ (Ἐογεϊβοαϊξέοηβ ἄς Οαγίναρε, 

Ρ. 199, ποίρ 8). 1 πρώτην Ῥ. Τῆ.: πεσώτην Ἐ!. : πεώτην Υ͂. ““ ἀπ᾽ αὐτῆς 
Ἑ. ΡΥ. Ῥ. Τῇ... φϑαυὐ-δίτο ἀπὸ ταύτης ου ἀπὸ τῆς {πρώτης (ἀπὸ τῆς ἃ ὃ). 

αὐτῶν διορύττουσι, τὰ ὅμοια τοῖς εἰρημένοις διαπραττόμενοι. Ἐπειδὴ δὲ 
τὸ τεῖχος κατεγεχϑὲν οἱ πολιορχοῦντες ἴδοιεν, σὺν μεγίστῃ βοῇ χατὰ τοῦ κατε- 
γεχϑέντος τείχους συνέρχονται. Καὶ ἡ μὲν τῆς διώρυχος αἰτία τοιαύτη. ΟΥ̓. 
“Χελῶγαι διορυχτρίδες ἃ ἴὰ ὅπ 46 16 ποίθ ααἱ 5αϊ. 

“1οχίδας] ἙϊποοΥΘ δα)ουγα μπαὶ, αὐδηᾶ ἰ6 τηΐπθαν γϑαὺ [αῖτα Ὀγὸθμθ ἃ ὑἢ 
ΤῊ] τὴ] ἥαπαπδ, 1] νὰ, Ῥϑπᾶδηῦ 1ὰ πυϊΐ, 5᾽ δἰ Ὁ] διὰ ροϊπὺ οἂ 1] ϑϑὺ 16 

τοῖθυχ ἀ6Π]ό, οὐ 1] 86 θοῦντθ 
ΔΘ ὅπ ΔὈΌΥΪ οοτηροβό ἀ6 
τη Υ 65 6η. ομδπθ ααἦ] 
ῬΙδοθ ἄδηβ ἅη6 ροβιθίοη ἴπ- 
ΟἸἰπόθ 16 Ἰοπρ ἀὰ τὰν. (θ 
Τηϑϑα 6. 56 ]οῖθ βαγίουΐ 
ἄδη5 165 δύνδατθβ Ὀσβα αέ68. 
θθδηβ 165 αὐἰίδαποβ ρἰθᾶ ἃ 
Ρὶθᾶ,, 165 ἃ ποῖθηβ ΘΏΡΙοΥ- 
αἰθηῦ ὑπ βυϑίδτηθ δ ΠΔΙΟΡΊΙΘ, 
πα 18 ἑοὰαὺ τηομίό ἃ ̓ ᾽ανδποθ : 
οούΐο τηϑοῃῖηθ, ααἱ 5᾽8Π16- 
πϑὶῦ 80} (65 του]ϑέϊθβ 188- 
αα᾽ᾶὰ ρθα ἀπ ταῦ, οβὺ ἃρ- 
Ῥϑὶόθ οἴοζ ῬΒΐομ «Τ1οχίδες, 
τηδὶβ σόπότνα]οτηθηύ Χελώγη 
ὀρυχτρίς ῬᾺΥ 168 δαΐγθβ δὰ- 
ἐθανβ. Οὗ τν, 2, Ὅπως ἂν -- 
χαταγνύωσι τὰς προστιϑεμέ- 
γας δοχίϑας: νι, 10, [7ἀς 
τε γὰρ προστιϑεμένας δὸ- 
χίδας -- ἂχ τοῦ πλαγίου 

Τογένι6 ῬΟΊ ἰ68 Ἠϊδγηθιγ8. τυπτομένας τοῖς λιϑοβόλοις :] 
ΝΗ, Ῥ. 98-4, Ἐὰν δὲ ἐξάχουστον 
ἀπὸ τοῦ τείχους τι γένηται, χαὶ αὐτῶν τὰς δοκίδας χαὶ τὰς προστιϑεμέγας 
ἐχ τοῦ πλαγίου χλίμαχας τύπτοντας τοῖς λιϑοβόλοις ὁ(διόν ἔστι συντρίβειν 
καὶ ἀπορρίπτειν ἀπὸ τοὺ τείχους : Ὁ. 97, 1. 14, Κατὰ τοὺς ἀσϑενεστάτους 
τόπους ἀπὸ κλιμάχων καὶ προστιϑεμένων δοχίδων τὴν πρώτην ποιῆσαι προσ- 
βολήν. Οἷ, ἀ᾽ δαύγο ραγύ, ᾿Α ποησταα 4ἀθ Βυζᾶποο οἰδό ἃ 16 ποίθ ααἱ ῥτγόοδαθ 
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ΡΗΘαΘΥ οοπίγα 16 βοιημηθὲ 46 665 ἃηρῖθθ. [906 ἰὰ βοτίθ, 165 ἀόΐθη- 
ΒΘΕΤΒ διγοπὶ Ἰὰ ἀἢ ροβίθ; οὐ [ὁπ [65 θηίοισοτα αἰ ἼΠ ἀυδηίς- ΤΉ 

οὐ ἀπ ρα] ἰθβδάθιιθηί: ἀθ ἰὼ βουίβ], δὶ ᾿δυδηί μη" ἴοτηθα οὐ 486 
Π Θπμθμΐ 856 ἐτοῦνΘ δἰ-ἀοάδηβ ἀ6 οοὺ δυϑηΐ- πα, 11 π6 ΡΟΌΓΤ 
ΒΆΡΘΙ [65 ἐομγ8 6 ΔΡΡτΟΟμδηΐ 165 Ππηϑ 86 65 46. τ ΠΘΌΓΒ. 

ὃ Χ. 2᾽005865. 

Πδη5 ἰοπίθβ 165. Του Ποδίϊομβ, {1 πθ δας Ρ85 ΟΥ̓ΘΊΒΘΥΙ ΠΟ Π8 40 
ἰγ018 [οϑϑέβ. [26 ῬΥΘΏΟῚ ἀοἷύ δίγθ ἃ ἀπ ρ]ὸΐητο (100 ρ᾽645) ἀπ 
τοιηρατί, 16 βθοομᾶ ἃ απατδηίο οοπαόθβ (60 ρ6 48) ἀθ οοὐμ-οἱ, 16 
ἰτοϊβιη8 ἃ ἴὰ τηδηθ αἀἰδίαποθ ἀὰ βοοομά. (2) 815 168 ἱπίθινυδ! !θβ 

66116-ο1 : Αὐόπόθ, Ρ. 19-20 ὙΥΘΒΟΠΘΓ, Τὸ δὲ τῆς ὀρυχτρίδος χελώνης γένος τὰ 
μὲν ἄλλα παραπλησίως ταῖς πρότερον φχονόμηται (τα φχοδόμηται ὃ), τὴν δὲ 
ἔμπροσϑεν ὀρϑὴν ἔχει προσαγωγὴν, ὅπως προσελϑοῦσα πρὸς τὸ τεῖχος ἀπαρ- 
τίσῃ αὐτῷ, χαὶ μὴ “παρεισπίπτῃ ἀπὸ τοῦ τείχους τὰ (το τὰ “ἀπὸ τοῦ τείχους Ὁ) 
ἀφιέμενα βέλη, ἀλλ ἀσφαλῶς οἱ ὑπορύττοντες ἐν αὐτῇ ὄντὲς ἐργάζωνται : 
ΑΡΟΠ]οάοτο, Ῥοϊιογοόΐ., Ῥ. 148 Ὑ Θβομοσ, Ἐπὶ μὲν οὖν τὸ ὀρύξαι, τοιαῦτα τῷ 
τείχει παρατίϑενται ξύλα ἀποτειμημένα πρὸς ὄνυχα, ἃ τῷ τείχει ἐφαρμόζει 
ἐρειδόμενα. 1,6. τηδιηθ ΑΡο Ποάοσθ, ραρὸ 188, ἄθυτ. ᾿ρτθ6 ἽΝ ΘΞΘΒΘῚ, οὐκ ροσς 
668 ΤηΘΊΉ 68 ἰογίαθβ χελῶώγαι διορυχτρίδες. Ἄογ. ἃ 16. ἡ. ρτέοδα. 14 ἢρ. ὅ, 6τι- 
Ργπηξέόθ ἃ Ἡόγομ 16 Φθπο, Ρ. 218 Ὑ θβοῆου. 
ὃ Χ, 2, ἀεσδιβαγωνι Οὐ ὅ. 
ἽΠαλίουρον] Οὐ 8, Τέλματα περὶ ἃ παλίουρον δεῖ φυτεύειν : Ῥ. 100, 1. 28, 

Τὰς δὲ παλιούρους {τὰς μὲν συγσχάπτοντας εἰς τὰ (δια)λείμματα καταχων- 
γύναι, τὰς δ᾽ ἐχχόπτοντας εἷς τάς ἐγχώσεις τῶν τάφρων χκαταχρῆσϑαι. 

Ταλαντιαίῳ, Ταλαγντιαίου] Οἷ, 4, οὐ 16 ποίο. 
πρώτης] Τια ργεηιῖοῦ ἴοββό δδὲ ἰοὶ 16 ῬΓΘΠΆΪΘΙ ἃὰθ ΤΌ ποοηίγ 1 ΘΠΠΘΙΗΪ ; 

ἀδπ58 ἰοὺ 16 τοϑίθ πὰ ραββᾶρθ, ῬΏΙΠοΝ οοτηρύθ, ἂὰ οοπύγαϊτθ, 168 ἔοββόβ 46 
ἀράδηβ θὲ ἀθῃο 5. 

“ὠϑεχα « σῦριγξ] Οὐ Βόγοπ, Βέϊορ., ὃ χχττ ΚΟΟΒΙυ-Β βίον Ξε Ρ. 100, 
1, ὅ ὙΥβοβονγ, Ἡ δὲ σῦριγξ, ἊΣ ᾧ ἐστιν ἡ διώστρα χαὶ τὸ χελώνιον χαὶ ἡ 
χεὶρ, ἐπὶ μὲν τῶν εὐϑυτόγων σῦριγξ κέκληται, ἐπὶ δὲ τῶν παλιντόνων χλι- 
μαχές. ῬΆΠΟΠ οι ρ]οἷθ Ἰοὶ Ῥοχρνθββίοι σῦριγξ ταδηθ δὴ ραγϊαηὺ ἀθ ρόϊτο- 
ΒοΟΪΘ65, ααἱ βοπύ, ἀ᾽αργὸβ 16 τηδιηθ Ηόγομ, ἐδιά., ὃ τι --- ῥ. 74, 1. 8  ϑβοβοσ,. 
465 τηδοῆῖπηθβ ρα] ηΐομθβ. ΑἸΠ]ΘασΒ, δὰ Ἰῖντθ (68 Βέϊοροϊφιιοβ, 1] αἀόδίρτιθ 
οοὐδθ ρίὸοθ ἀὰ ρόξγοθο!θ ρᾷῦ 8505: ποιὰ ἰθοῃπίαμθ, χλιμαχές. ΠῚ ποὺβ ἀθηπο 
10 τρούθῃ ἀ᾽θῃ ΘΙ Ά]ον 18 Ἰοπραθαμ: ὃ σὲ ΚΟΟΒΙΥ- Βἄἀβίον, Τῆς δὲ χλιμα- 
κίδος τὸν ἱστὸν εὐαρμοστεῖν μάλιστα ἔφασαν δέχα καὶ ἐννέα διαμέτρων 
γενόμενον. ΟΥ, 186 « αἰατηδίγθ » δὴ απθϑίϊοπ, αἱ βογὺ 46 τηοάπα]θ Ροὺν ἰὰ 
οοῃδύγαούϊΐοη. 46 ἰοὰέθ 1ὰ τηϑομίηθ, 46 ἀαθαθ στδηᾶθαν αα᾽61}16 ἀοὶνθ δΐτ 
αἰ ΔΙΠΘΌΥΒ, οϑί, αἰ αργὸβ 165 τηβ8. ἀθ ῬὨΙΠοπ, ἐδίά., 8 σι, ἀ6 21 ἀοϊρίβ. Οἢ 
οὈὐοπὺ ἄοπο 889 ἀοϊρίβ, βοῖὺ βθῃβὶ ]θτηθηΐ 38 Ρἰθαϑ ῬΟᾺΡ 16 ἰοπρᾳθαν ἀὰ 
688] ἄδη8 16 ρέζγοθο]β ἀ᾽ Ἂπ ἑα]θηῦ. Οὐ 16 ἐοχὲθ 1οὶ ρογίθ 12 οοπἀέεθβ (18 Ρ]6α8) 
Βθα]θιηθηῦ. [6 ἀόβαοοογ π᾿ ϑδὺ αὐ δρραγθηῦ. 1] ἕααὺ οοπβίἀόγου απ, 16 Ρό- 
ἰγόῦθοϊο απ ἑα]οηὺ ἐϊγαπὺ ἃ 45“ δηνίσοι ἅγθο 1 ΠοΥΊΖοι, 800 ὁ8η8], 46 9ὅ 
Ρἰθα5. 46 Ἰοῃριθαν, ἃ Ῥοὰ Ργοϊθούϊοῃ μου ζομία]θ ἀπθ Ἰομρτιθαν 46 Τὰ 18 
ῬΙ6α5, ο6 απὶ ποὺβ ταιηὸπθ ἃ 1ἴὰ ἀοῃπόθ ἀπ ἰοχίθ. 

-“Σχυτάλη] Οἱ, Ηότοι, Βέϊορ., ὃ χ Κδ}ομ!υ-Β βίον τῷ Ῥ. 84, 1.1 ΥΕΒΟΠΘΥ, 
Τῆς οὖν τῶν ἀγχώνων βίας ἰσχυρᾶς γενομένης, δεῖ χαὶ τὴν καταγωγὴν ἰσχυ- 
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στημάτων ἐτεὶ εἰχοσιοχτὼ πήχεις τὸ πλάτος σχόλοπας χαταπῆξαι 
χαὶ ὀρύγματα ποιῆσαι καὶ παλίουρον φυτεῦσαι, ἵνα τῷ ταλαν- 
τιαίῳ πεετροβόλῳ ϑέσιν μὴ ἔχωσιν, ἐὰν τῆς τιρώτης τάφρου χρατή- 
(ραρθ 85) σωσιν οἱ πολέμιοι" δώδεκα γάρ ἐστι πηχῶν τοῦ ταλαν- 
τιαίου ττετροβύλου ἡ σῦριγξ, ἡ δὲ σχυτάλη τεττάρων πηχῶν, 
ὥστε παράστασιν οὐχ ἕξειν. τοῖς περιάγουσι τὸν ὄνον. (8) Ποιη- 
τέον δ᾽ ἐστὶ τὰς τάφρους ὡς βαϑυτάτας, χαὶ μὴ ἔλαττον τὸ εὖρος 
ἑβδομήκοντα πηχῶν. (4) [Τοσούτων καὶ τοιούτων τάφρων ὀρυ- 
χϑεισῶν] (Οὕτω γὰρ) οὔτε χωσθήσονται ταχέως, ὃ τε ταλαντιαῖος 
πετροβόλος, ὃς ἐστι σφοδρότατος, ἢ οὐκ ἀφίξεται πρὸς τὸ τεῖχος 
ἢ ἔκλυτος ὧν ἀντιτυτιτήσει, αἵ τὲ στοαὶ οὐ πλησιάσουσι τῇ πόλει, 
ὃ τὲ χριὸς, χᾶν τινὲς αὐτῶν χωσθῶσιν, οὐ δυνήσεται τύπτειν 
τοὺς πύργους. (8) ᾽Ορύττοντας δὲ δεῖ τὰς τάφρους τῆς μὲν ττρώτης 
τὴν ἀναβολὴν ττοιεῖσϑαι τοῦ χοῦ πρὸ τοῦ τείχους, τῶν δὲ ἄλλων 

2, παράστασιν ΕΕΙ. Υ'. Ῥ.: παράταξιν, δ᾽ Θῃ τηᾶῦρα παράστασιν, ρΡ. οὐ ΤῊ. 
“οὐχ ἕξειν] οὐχ ἕξει Ε].: οὐχ ἔξει Υ. Ῥ.: οὐκ ἕξει Τῇ. Ῥοαῦ-δέγο ναυᾶταϊθ- 
1] τηΐϊθαχ ΘΟΥΥροῦ, πο ρᾶ8 οὐχ ἕξειν, τηϑὶβ οὐχ ἕξεις : οἵ,, ὁπ. οἴδεῦ, 6, Ἵνα 

μὴ ὑπόστασιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔχης (ἔχει. τα858.). 
8. βαϑυτάτας Ῥ.: βαϑυτάτους ΤΠ. Κ᾽. ΤῊ. “Ἴ πηχῶν) πηχέων Ε΄. Υ. Ῥ.: 

πήχεων ΤΊῆ.. Οἵ, Τίοθοοκ, Ῥηγψνῖοῖ., τ. 246. 
4. χωσϑήσονται] χωσϑήσεται ἘΠ. Υ. Ῥ' Τῇ. ““ ὅ τε] οὔτε ΤΕ. Υ.. Ῥ. ΤΊ. 

“Ἵ παλαντιαῖος Ῥ. “Ἷ ἀντιτυπτήσει] ἀντιτυπήσει. Εἰ. Υ. Ῥ. Τῆ.: «ἔ, ἀντι- 
τυπήσεται» τηϑῦρθ ἀθ 1ἢ.. ὝἽ πλησιάσουσι] πλησιάσωσι Ἐ. ΨῬ. Ῥ. ΤΙ. 

κἄν] ἐάν 1. ΥΡ, Ῥ. Τῇ. Ὕ“Ἵ Τίνες ραγαῖύ 88562 βίπρι]ου. Ἢ δυνήσονται 
Ἐ. Υ. Ῥ. Τῆ.: δυνήσεται γαϊίοαν. σγαεφο. 219. 

ὅ. τοῦ τοίχου ΕἸ. Κ᾿ Ῥ. ΤῊ. : τοῦ χοῦ ταᾶτρο 46 Τῇ. Οἷ. Τπυογάϊαο, ΤΥ, 

ρὰν γενέσϑαι διὰ τὸ ἴσης δεῖσϑαι Ο: διὰ τοῖς ὡς δεῖσϑαι ταβ. 46 Μίπα8: διὰ 
τὸ δεῖσϑαι Ῥ. ΥῸ βίας πρὸς τὸ τοὺς ἀγχῶνας κατάγεσϑαι. “ιὸ ἀντὶ τῆς 
καλουμένης ἐπὶ τοῦ ἐπάνω ϑεωρήματος καταγωγίδος,, ἄξονα προσέϑηχαν τῇ 
σύριγ . ἐπὶ τοῦ ὀπίσω αὐτῆς ἄχρου πλάγιον ΄στρεφόμεγον εὐλύτως " ἐχ ὃ 
τῶν ἄχρων αὐτοῦ τετραγώνους σχ υτάλας ποιοῦντες, ἐπέστρεφον αὐτόν. Ζιὰ 
δὲ τῆς ἐπιστροφῆς συνέβαινε τὴν διώστραν κατάγεσϑαι ἔχουσαν τὴν τοξιτίν 
χτλ.: ῬΒΠοι, Βέϊορ., 8 ὅ1, Καταγαγεῖν τὸ χελώνιον περιάγοντα ταῖς σκυτά- 
λαις τὸν ὀνίσχον. 
Παράστασιν ΟΥ Ῥίοᾶοτνο, ΧΧ, ΧΟῚ, 2, δὴ ραυϊδηὺ ἀὰ οδᾶγθ 46 Ῥαβ8θ ἅθ 

ῬΒό!ὁρο!ϊθ οοπϑύγαϊθ ΡΔΡ ῥοχαοίνίοι ᾿Δοναπί ἩΒοά68, Τὴν δὲ ἀνὰ μέσον 
χώραν διέλαβε δοχοῖς ἀλλήλων ἀπεχούσαις ὡσανεὶ πῆχυν, ὅπως παράστα- 
σις ἢ τοῖς προωϑεῖν τὴν μηχανὴν μέλλουσι. ΟἿ, διαὶ οἱ- ἀΘ58.85, τχ, ὅ, Ὑπόστα- 
σιν, οὐ ἴὰ ποίβ. 

8. ο᾽ πηχῶν] Οπ δἄπηθῦ ϑῆοοσθ δυϊουγᾶ μαὶϊ ῬΟῸΣ 165 ἔοββόβ 8605 18 τη θη 
Ἰαυρσθαν. 

4, Ταλαντιαῖος πετροβόλος χτλ.Ἴ Οὐοτηταθ 16 αἰ ἰοὶ 16 ἐθχέθ, ἴθ ῬδίγοθοΙΘ 
ἀαῃ ἐα]οπὺ δίαϊν 186 Ῥ]ὰΒ φ,ΤΌΒ86 τηδομίπ ἀοηΐ 1᾽ αϑϑίδρϑατιῦ 586 βουυῖν οτγαϊ- 
πδϊγθυηθηῦ. (δ Ῥδββαρθ ϑϑὺ ἱπηρογύαηξ: ἢ ἀοππθ ἴα ρογίόθ οἰδοξίνθ που θητιθ 
ἂθ 66 σ,ΓῸ8 ΘηρΊη ἀθ βἰὸρθ. Ἐπὶ οὔϑι, ὑγοὶβ ζοβϑόβ, ἀπὸ ἰᾶγρϑαν 6 90 οου- 
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Ιαἰδϑέβ θηΐγθ [68 (οββόβ, 1] [υατα, 50 πΠ6 ΙΔΥρΘαΣ 46 νἱηρί-αἱϊΐ 
οοπαόρ5 (42 ρἱθ 45), Θῃ ΌΠΟΘΙ (65 ΡΙΘοΧ, ΟΥ̓ΘΌΒΟΥ (65. [Ὁ8568 οἵ 

ῬΙδπίου (65 ὄρίποβ, δῇήηῃ απθ6, δὶ 165. βῃῃθηΐδ γθηδίθηξ ἃ 5᾽ 6 ῃι- 
ῬΔΙΘΙ ἀὰ ἔοββέ οχίόγ θα, 115. πθ Ῥαΐββθηῦ ἰπϑία 6 Υ 46 ρό(γΟ 0168 
ἀπ ἰα]θηΐ; δὴ οἴδι, 16 θᾶμα! ἀθ 66 ρόίγοθοϊβ ἃ ἄοιιζθ οοπᾶόεβ 
(18 ρ᾽θαβ), οἵ ἴθ Ἰθυῖθὺ αὐδίτο (6 ρ]6 415): 11 ΗὟῪ ἃ ρὲὰ8 ἀθ αποὶ 
ΡΙδοου 165 ΠΟΠΊμ65 απἱ ἔοπύ (ΟΌΤΠΘΥ 16 ἰγθαὶ]. (8) Οπ ἴδια 168 
ἴοββόβ διβ81 ρτοίομθ απ ροββίθ]Θ, οὐ απ το ηβ βοϊχϑηίθ- αἰχ 
οουπαόοβ (105 ρ1645) ἀ6 ἰασρθ. (4) αν αἰηδὶ, 11 [ἀπάτα Ὀθδαθοαρ 
ἀ6 ἔθιηρ8 Ῥουγ 168 ΘΟΙΌ]ΘΥ; 16 ῥτο)θοῦ ]θ αἰ ἀἢ ἰδ]θηΐ (26 ΚΙ]ο- 
ΘΥΘΠΙΠΊΘΒ. ΘΗΥΪΌΏ), απ οϑὺ 16 Ρ]ὰ8 Ραυϊδβαπί, οὰ ὈΊθΘη ὨἾ ΔΙ ΘΓ 
Ρᾶ8 ᾿υϑαυ δὰ τοιηραῦξ, Οἢ Ὀίθη πδατα 9118 46 ἔοτοθ [ουβα }]} 
Τ᾿ αἰζοϊπάτα; 165 ρουαπαθβ πὸ ρουττοηΐ 5 ΔΡΡΎΌΟΠοΥ ἀθ ἰὰ νἢ]16; οἱ 
Θηῇπ 16 θέ! 16 υ, φιραγα Ὠ)ΦΉ16 τ). οὐὐ ἀοιία; [οβδόβ βουδὶθηΐ οι Ὀ]68, ἢ 
Ρουττᾶ ΘΠΟΟΥΘ Ὀδίίγθ 165. [ΟΌ78. 

ὅ. Π ἔδαϊ, θη. ογθαβαηΐ 105 οββϑόβ, τϑ᾽)ϑίθυ 1ὰ ἴθυσθ ἀπ ῬΥΘΙΊΪΘΥΙ 
Θῃ γδηΐ ἀπ τὰτ, οἱ 06110 468 δαΐγθϑ δὰ τα] θὰ 68 ΘΘΡ8068 ἴῃ- 

ἄδε5β ομδοῦῃ, οὐ ἐγαθόβ, 165 ἄθυχ ρίαβ οχίόγίθυσβ ἃ 00 οουᾶδθβ ομδοὰπ ἅὰ 
ἴοββό ἰτητηδα!αὐθτηθηῦ Ῥ]ὰ5 ᾿πίόγιθαν, οὖ 16 ρα ἰπϑόσίθαν ἀ6 ἐοὰβ ἃ 100 ρ᾽645 
ἀὰ τϑιραῦὺ τηδτηθ, οὐσαρθηῦ δαΐουτ' 6 18 ν1}]6 ὅπ Ζοπθ ἰᾶῦρθ 46 ὅ9ὅ ρ᾽θᾶ8, 
οὔ, ἃ Ῥϑὰ 46. οῆο86 ρχὸβ, αἊῃ βέϑαβθ. Α οϑέΐβ ἀϊβίδποθ, αἰὖῦ ῬΏΠ] Ομ, 16 Ῥσοΐθο- 
{116 Ἰαποό Ῥδ 16 ρέξγοθοϊθ απ ἰδ]θηὺ νἱθηασα ΤηΟΌΤΙΡ ΘΟμύγΘ 18 ΤΌ Γ81116, 
81 τηθτηθ 1] 1᾽ αὐξοιπέ. 

Στοαί) 1,65 στοαί 4685 ἃποῖθηβ σουγοβρομαθηῦ ἃ 184 ἔοϊβ ἃ πὸβ ἐγαηοἸιόθβ οἱ 
ἃ πο8 ραγαϊιδῖε8. Οδ βοπὲ 465 ρδίθυϊθβ οουνουίθβ, ὀξέα] 165 ΒΌΓ 16. 580] οὔ 
ογθυβόθβ ἀδη5 18 [θυγ8 (ΡΒήοη, Ῥ. 91, γεὺβ 16 Ῥ88, Ἐὰν δὲ ὦσιν ἐχ ξύλων 
πεποιημέναι ---. Ἐὰν δὲ ὦσιν ὀρυχταί ΩΝ 168 Ὧπ65 Ῥγδ]]ὸ 68 δὰ ἔγοπῦ αὐ- 
ἰδαὰέ οὐ τοι δηξ θηΐγθ θὰχ 168 ἀΐνογβ ΘΩΡΊΗΒ ἀ6 ]1᾽ αβϑιόρϑαπύ, 1685 δαύγββ 
ἐγδΏβυθυβα] 685. οὖ ἀββασδηῦ 168 ΘΟΙΩΤΗΠΪΟδἐ 018 68 ῬᾶγΔ]ὸ168 θηΐτθ 61168 οὐ 
60 16 Οδτηρ. Εἰχ. : ῬΟΙΥΡΘ, ΙΧ, χτι, 1, Κατὰ δὲ τὸ μεσοπύργιον στοὰν ἐποίει 
μεταξὺ τῶν χριῶν ( 1] 581 ἄθ5 Ὀό]]16 18 ανϑιιοῦβ δοῃ τ Ϊ68 ἄφυχ ἰοὺγβ γνοΐ- 
8168) παράλληλον τῷ τείχει: 9, “πὸ δὲ τῆς παρεμβολῆς ὡς πρὸς τὰς χελώνας 
τὰς χωστρίδας ἐπεποίηντο σύριγγες (σύριγγες εϑὺ ἰοὶ ΒΥ βΟ τη 46 στοαί) κατά- 
στεέγοι “χάριν τοῦ μήτε τοὺς προσιόντας ἐκ τῆς στρατοπεδείας μήτε τοὺς ἀπιόντας 
ἀπὸ τῶν ἔργων βλάπτεσϑαι μηδὲν ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς πόλεως βελῶν. ΟΥ. ΡῬΒΏΠ]οΗ, 
Ρ. 97,1. 25, Καὶ τὰς στοὰς οἰχοδομεῖν: ἴντα, 10, Τὰς προσῳχοδομημένας 
στοὰς ἐκ τοῦ πλαγίου τυπτομένας τοῖς λιϑοβόλοις: ». 91, ἀεδογτρέϊοι ἀόξα 1166 
(168 Του η8 46 αόΐθηβθ θϑιωρ]ογόβ Ῥ8Γ Ῥαββιόρδ. ῬΟῸΣ ὙΘΉΥΘΥΒΟΡ 168 ΡΟΥ 68 
(τύπτοντας ἐκ τῶν πλαγίων χαταβάλλειν αὐτάς), ου ἀφέοπμοον ΘΓ φουνουθαγθ 
(τῷ ἐνετῆρι χαὶ τοῖς πετροβόλοις ἄνωϑεν τύπτοντας χελεύειν διακόπτειν τὰς 
ὁροφὰς αὐτῶν): Ῥ.: 96, 1.17 (ἄδῃβ Ἂπι ΡῬαβδαρο οἷζό ἐοαὺ δὰ Ἰοπρ' δὰ ὃ ν΄, ἀιοίθ 
βελοστάσεις), Οὔτ᾽ ἂν στοὰ --- δᾳϑίως προσαχϑείη: οἷ- ἄθβδβουβ, χ, 18, “Ὑπὸ 
γὰρ τῶν λιϑοβόλων καὶ στοῶν ῥᾳδίως ἁλίσκεται τὰ τείχη: Ῥ. 100, 1. 28, 
Πρὸς δὲ τὰς τῶν πετροβόλων εἰς τὰς στοὰς γινομένας πληγὰς, πρὸς μὲν τὰς 
ἄνωϑεν ἐπιβάλλειν γέρρα τριπλᾶ καὶ ἐπ’ αὐτὰ φορμοὺς ἐμπιπλῶντα, ἀχύρων 
ἢ φύχους, πρὸς δὲ τὰς ἐχ τῶν πλαγίων προσχωνγύγαι τοὺς τοίχους ἄχρι τῶν 
ΓΝ [γέρρων 1.1, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας πάσας τοῖς μαλάγμασι χρῆσϑαι. 

. Ὕψος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα κτλ. ΤΙ τόϑαϊξο 468 Ἰαυρθαγβ ἰηἀϊαπόθ5 
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εἰς τὰ διαστήματα ἀνὰ μέσον, ἵνα ὃ τε χάραξ ἀσφαλῶς τίϑηται 
χαὶ ὕψος λαμβάνοντα τὰ διαστήματα ἀσφάλειαν παρέχηται τῷ 
σιροτειχίσματι. χαὶ τῷ τείχει. (6) Θετέος δέ ἐστι τιρὴὸ τῆς δευ- 
τέρας καί τῆς τρίτης ἄνευ :τροτειχισμάτων ὃ χάραξ, ἵνα ὑπόστα- 
σιν τοῖς ἐναντίοις μὴ ἔχης. (7) Πρὸ δὲ τῆς ἐσχάτης τάφρου, συνα- 
γαγόντας παρά τε τῶν πολιτῶν χαὶ δημοσίᾳ χεράμια ὀρϑὰ καὶ 
χενὰ δεῖ χατορύττειν, σάξαντας τὰ στόματα φύχει --- ἄσητετον γάρ 
ἐστι --, μετὰ δὲ ταῦτα γῆν ἄνωϑεν ἐπιβάλλειν, ὥστε τοὺς μὲν 

Οχ, 2, Ἐκ τοῦ ὀρύγματος ἀνέβαλλον ἀντὶ τείχους τὸν χοῦν. Ἵ ὅτε χάραξ 
Ῥ.: ὅτε σχάραξ Ε΄. Υ-΄»: ὅτε ὁ χάραξ ». Τῇ. “Ἴ τίϑεται Ε΄. Υ-΄Ὄ Ῥ.: τίϑηται 
». ΤΙΝ. 

6. Θετέος] ϑετέον Ε΄. Υ. Ῥ. Τῆι. (ο᾽ϑοδύ ρὰγ 1 οἴου ἀπ ογηϊββίομ αὰθ 18 

σοΥΥϑούϊοη Θετέος μὩ6 86 ἰτοῦνθ ροϊπὺ ρῬγοροβόθ οὔθζ ατδιχ, Του βοαξίοη8 

ἄς Οαγέϊαφο, ». 200, ποίε 2). 41 χαὶ τῆς τρίτης Ε΄. Υ-. Ῥ, ΤΊ..: καὶ τῆς πούώ- 
τῆς Οτγαυχ (Ϊ. ἰ.). 4 ἔχης] ἔχει Ε΄. Υὲ. Ῥι: ἔχη ».: ἔχη ΤΆ. 

7. συναγόντας Ῥ. ἼἽ δημοσίᾳ] δημόσια Ε΄. Υ. Ῥ. ΤΊ. “1 φύχει ἀσηπτον) 
φυχίας ἧττον ΕΙ. Υ. Ῥ. ΤΊ. --- Ἐρροῦ (6862 4ἀθ Βοομαβ, Τγαΐξέ ὅδ ξογίβεα- 
ἐϊοη, οἷο, ρᾶρθ ὅδ, ποίθ 4) αναὶϊύ ργυοροβό α᾽ δατηθίίγο 1᾿ οχβίθῃοθ αἰ ἀπὸ ἰδ- 

οὰπθ ἄδηβ 16 ἰθχίθ αργὸβ ἧττον, οὖ, ροῦν 1ἃ τϑιηρ]", οοπθοίαγό ψοφώϑης 

(ψοφώδεις οϑὺ ἀπ6 ἔδαΐα ἃ Ἰτηργθββίοη) οὰ ἀπ δα͵]θου 46 66. 5615: « πιο ηβ 

Ῥγαυγδηΐ», --- φυχία οϑὺ ἃ ΤΑΥΟΥ ἀὰ ΤἼΕδαλγιι8, οὰ 66 τηοῦ αναὶύ ἐὐδ δατηΐβ 

ΒΌΡ ἴὰ δθὰ]86 δαίζουιθ ἅὰ ἰθχίθ αὰθ ποὰβ σθῆΟΙΒ 46 ΘΟΥΤΙΡΟΙ. ῬΟῸΓ φῦχος, 

οἵ. ν. 90, 1.11, φῦχος, ἀἄδηβ Ἰ᾽δηυτηδγύϊοη ἀθ5 ὁἤοβθβ 46 ἐουαίθ παίαγο ἀοπΐ 

1] ἔδαΐ 5 ἈΡΡυοΥυ βίο μον θῃ νὰ ἅ Ἂπ βἰὸρθ: ρ. 100, 1. 39, φορμοὺς ἐμπι- 

πλῶντα ἀχύρων ἢ φύχους, Ῥαββαρθ οἰξό ὧη) δαέοηδο ἃ 1ὰ ποίθ στοαί, ὃ Χ, 4. 
1,6 τηοῦ ἄσηπτον τονἱθπὺ ἔγδαποτητηθηῦ Βοὰ8 18 Ρ]απιθ 46 ῬΒΙ]Ο, Ἰοσβα αὮ] 506- 

οαρ6 ἄθ5. ἀρρυον:βοπηθιηθηΐβ; Ὁ. 6χ. Ῥ. 86, 1. 28 οἱ 86: ν. 87. 1. 1: Ρ. 88, 

1. 4 οὐ 8, οἰο. 1“ μηϑὲν 1. Υ-΄ο Ῥ.: μηδὲν Τῇ. Ἴ“Ι προσαγομένας] προαγο- 
μένας 11. Κ. Ῥ. Τῇ. 

Ρᾶγ ῬΆΠΟΠ ῬΟᾺΓΡ 168 ἔοββόβ οὗ 165 αἀϊριαθα ααἱ 165 βόρατοπέ, απ πὸ ρϑαΐῦ 
οὈύθηϊτ' ᾿᾿δαα! το ἀ65 ἀ60]α185. οὖ ἀθ5 θη] αῖβ ααἶθη μἱαφδηὺ 16 οπα ἀὰ 
[οββό ρϑὰ δυ-ἀθββοῦ8ϑ ἀπ πΐνϑαι ἀπ 8501 παίαγοὶ. 1.ἃ ρυοίοῃαθυν 465. ἔοββόβ 
γόβαϊξοσα ἄοπο ἀθ 1ὰ μΒαιίθαν (65 τ ΤΊ Ὀ]αἷβ ἰπἐθυπηδαϊαῖσθα, οὖ 165 ἰἈΥΡΘῸΥΒ 
Ἰπα]απόθ8 ἀοϊνοηὺ ὄΐγθ οοτηρύδοβ πο ἂὰ ηἶνοδὰ ἄὰ 8οὶ, τηδὶβ δὰ πῖνθδα 
αα βοτηστηθὺ (65 υρυῃ ]αΐβ. --- ΠΠ οδί ὑγὸβ Ῥγο Δ Ὁ]6 αὰθ 1ὰ ῥα] ββδαθ Θουσοη- 
ῃδῖῦ 16 Ῥογὰ οχίῤυιθαν ἀθ 1ὰ ἀΐριιθ, 46 τηϑηϊὸσθ ἃ ρογπηθυνο δὰχ ἀθ θα ΡΒ 
46. νΟἱΓ 16 τηϊθαχ Ῥοββί]6 16 ἴοββό οὴ ανδηὺ. Εἰ ἀγυϊὸσο ἀθ 1ὰ ρα] βεδθ 
86 ὑγσουγαὶῦ ὑπ Ομθυηΐη α θηνίγοι Θ᾿, ΡΟΣ ἰὰ οἰγουϊαίίοη 465 ἐγοῦροβ; ἴθ 
τοϑίβ 4 ἴὰ αἀἴρῃθ, ῬοὺΡ 165 στ ίβϑοῃβ αὰ νἱοπῦὺ αἸπάϊαθου ΡΆΪΠοπ, ὀέαϊν 
ῥϑηα ἱτηργ δία] 6, ἃ ἃ γόβουυθ Ὧθ8 οοτησηπηϊοαύϊουβ ἀοηΐ 1] βοῦα ἤαϊύ 
τηθηὐίοῃ οἰ-ἀθϑβοὺβ (9 οὐ 12). 

“ιαστήματα] Οἵ. 2. 
Χάραξ] Οἵ, γε, 2-8. 
Προτειχίσματι] ὟοΥ. 16 ποίθ βαϊνδηΐο. 

ὦν νυ γι 
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ἰουιηδἀἸαῖγοβ, δἤπ ααθ ἃ ρα! ββααθ βοὶξ ἐδ Ὁ]16 5Ὲ1 ἀπ6 ΡΟΒΙΠΟη 
ἰογίθ δὲ 416 ὁ68 οβρδοθβ ἰπθυτηὀα δῖτθβ, 6. 5᾽ ὀϊθυδηΐ, ργοίδρθηΐ 
᾿υδηῖ-ηαν δὲ 16 ππὰτ. (6) Οπ τηρϑίζγα θὲ ἀγαπί ἀπ ἀθιχίδηιο οἱ 
αἀὰ ργοηνῖοῦ ἴοββό ἀπὸ ἰρ }158846 οἵ ρὰ8 α᾽ δυδῃξ τη, ῬΟῸΤ Π6 ΡΔ8 
ῬΓόραυοσ 46 ροβίθ ἃ 1᾿ϑηπθιηϊ. (7) π᾿ γδῃΐ ἀὰ ἀθυ θυ, οἢ 6ῃ- 
ἴοαίτα, ἀθθοαὲ οὐ γιάθβ, 468. ρούθυιθβ ΓΟα 65. Θὲ ῬΑΥΘ ΡΔῚ 168 
οἰζογθηβ, Θὲ ραυίΐθ ΡᾺΓ ἰὰ γὙἴ116, δὲ ἀοπὶ ὁπ δᾶτὰ Ὀοπομό 1᾽οὰ- 
γΟΥΟΤΘ ἀνθὸ (68 ΔΙσ 65 --- ΟΔΙ Θοέέθ ἠναξἐδγα Ἠ6 ρομγγι ρα8 ---: 
Θηβαϊθ οἢ 165 τϑοοαντῖτα 46 ἰθυγθ, ἀθ (6116 ἴΆφ0π 46 108 ΠΟΙΏΠΙΘΒ 

6. Προτειχισμάτων] Οἷ ν, Κάτωϑεν τῶν τειχῶν. χαὶ τῶν “προτειχισμάτων: 
γιπ, 11, Τὰ προτειχίσματα αἷς ἰσχυρότατα ποιεῖν, τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς 
τείχεσιν ᾿οἰκοϑομοῦντας : 18, ὁπ. Ῥαυϊδηῦ ἀ68 βοϊδίβ Ῥοβίόβ δχ ογόπθδαχ ἀὰ 
τοτηραγῦ, Βάλλειν -- τοῖς προβόλοις -- τοὺς πλησιάζοντας τῷ προτειχίσματι: 
1χ, ὅ, Ἐὰν {τὸν προτείχισμα πέσῃ καὶ ἐντὸς αὐτοῦ γένωνται οἱ πολέμιοι: 
[{διά., Προτειχίσματα περὶ αὐτοὺς ἢ χάρακα χατασχευάζειν:) χ, ὕ, Τῷ 
προτειχίσματι καὶ τῷ τείχει : 18 εὐ [14], Τὰ προτειχίσματα: Ῥ. 61, 1. 20, 
Ορυχτέον --- ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους χαὶ {τοῦδ προτειχίσματος -- τάφρον, 
τἰοχίθ οἷδό ἐρη δαΐοηβο ἃ Ια. ποίθ Ὑπορύττωσιν, ιχ, δ:Ρ». 98;.}..3]. - χεὶῖ δὲ 
χαὶ τὴν ταχίστην χαϑ᾽ ὃ ἂν πέσῃ τὸ τεῖχος χάρακα ϑεμένους χαὶ φορμοὺς 
γῆς ἐμπλήσαντας προτείχισμα ω χατασχευάσαι (νον. ποίθ Ταφρεέαν, ὃ 1): 
Ῥ. 94, 1. 18, ᾽ν δὲ ταῖς ἐμπρήσεσι τῶν μηχανημάτων χαὶ τῶν χελωνῶν ταῖς 
συμβαινούσαις ἐπιϑέσεσι δεῖ τοὺς ὁπλίτας χαὶ τοὺς ψιλοὺς, ὅσοι ἂν μὴ ἐπὶ 
τῶν τειχῶν ὦσι χφήσιμοι, πάντας διεσχεθασμένους ἐν τῷ προτειχίσματι ἑτοί- 
μοὺς εἶναι, ἵνα ταχὺ χαὶ εὐτάχτως ποιῶσι τὸ προσταττόμενον τῷ στρατηγῷ. 
« Οη ἀϊϑαϊ δὴ στοο πα! δγοιητηθηὺ τὸ τεῖχος οὖ τὰ τεέχη, ΘΟΤηΠῚ8 Θἢ ἔγϑηρδ!β 
ἰ6 γεμιραγὲ οἷ [68 γέμεραγίδ, Θὲ Ῥαγϊαπῦ ἀλη 860]6 οὗ ἀπίαιθ Ἰρηθ ἀθ τυ γ8: 
46 τηδιηθ, τὰ προτειχίσματα φοϑὺ ἃ ομδαὰθ ἰπβίδμί ᾿᾿δαυϊνα]θηΐ 46 τὸ προ- 
τείχισμα.» (αταυχ, γε βοαύίονιΒ ἀὲ Οαγίναρσε, ». 208.) -- μὲ8 ἄθυχ ὈΓΆΥΘ68 
αΌΪ βόραγθηῦ 168 ὑγοὶβ ἔοββόβ βοηὺ ἀδξομηαθβ ΡΣ 68 Ρ] 1588465 8αηῆ8 αυαηΐ- 
ηλμγ, οὖ 61168 Ῥτγούόρθηῦ Ρδ1 ΘΓ δΙόναύίου 1᾿ αὐαρέ- πεμῦ : 1 αν δι - την Τρ 
ἄοῃο δὴ ἃυστϊὸσθ ἀὰ ἐγοϊβίδτηβ ἔοββό ἃ οοσωρίθσ ἀὰ ἀθῆουβ δὴ ἀθᾶδηβ. [1.8 
ἔβυσθ γϑύϊγόθ ἀθ οθ τηδηθ ἴοββό ἃ ὀΐό το]οίέθ ον αὐαπί ἀπ γοηιρατέ : 1] 
Ῥαγαῖξ Ὀΐθη αὰ6 οἶδβὲ οοὐΐθ ἀθγηϊὸγο θαπαπρίϊθ ααἱ, ἰου ῆέθ ῬᾺῚ ΠῚ ΤῊῸΓ, 
ΟἿ, ΘΟΙΏΤΩΘ ο᾽ δΐαϊξ 16 688, ΡΆ1 ΘΧΘΙΏΡΙΘ, ἃ Τμαρβὰβ (θαῦχ, ὔπιρογία ρ)όηϊ- 
Οἴθη8, Ρ. 258), «ον ῥοτηθηΐ ἀδτηέθ θῃΐτθ ἀθὰχ τηὰΓ8», ζουτηδῖὺ ἰ6 προτείχισμα. 
Ὑπόστασιν" ΟΥ̓, τχ, ὅ, οὐ 16 ποίβ. 
"ἜΕχης} 1,68 ἀόἔδθηβθβ ὀχίόγίθατθβ 46 18 ν1}16 ἀθ ΘΥΓΙΠΡΘ. 6 Ἡγτοδηΐο, αό- 

ΟΥύθβ Ῥᾶ ῬΟΪΥΡΘ, Χ, χχχυι, 8, ὀἰαϊθηΐ, τηδῖβ δὴ ρϑέϊξ, Ἔβχδουξέθβ ἃ Ῥϑὰ Ῥγὸβ 
Θοπίοντηδιηθηΐ δῸΧ Ῥγϑβουρὑϊους ἃ] Ρυδοὸαθην. Τάφροι ἦσαν τριτταὶ, πλά- 
τος μὲν οὐχ ἔλαττον ἔχουσαι τριάχοντα πηχῶν, βάϑος δὲ πεντεχαίδεχα" ἐπὶ 
δὲ τοῖς χείλεσιν ἑχάστης χαρακώματα διπλᾶ ἐπέχειτο χαὶ τελευταῖον προ- 
τείχισμα δυνατὸν. 

ἵ, Κεράμια) Οὗ, Ρ. 100, 1. 4, Πρὸς δὲ τὰ χεράμια χαὶ τὰ χρυπτόμενα ὀρύγ- 
ματα τοῖς σειρομάσταις χρῆσϑαι: Ἠέόγοαοίο, ΥΠΠΙ, χχνιπ, Τάφρον μεγάλην 
ὀρύξαντες ἀμφορέας χεγεοὺς ἐς αὐτὴν χκατέϑηχαν, γοῦν δὲ ἐπειφορήσαντες χαὶ 
ὁμοιώσαντες τῷ ἄλλῳ χώρῳ ἐδέχοντο τοὺς Θεσσαλοὺς ἐσβάλλοντας. Οἱ δὲ 
ὡς ἀναρπασόμενοι τοὺς Φωχέας φερόμενοι ἐσέπεσον ἐς τοὺς ἀμφορέας " 

ἐνταῦϑα οἱ ἵπποι τὰ σχέλεα διεφϑάρησαν. 
Ἄ“σηπτον] Τα]σὰθ π᾿ δδὺ ρᾶ8, ἃ νταὶ αἴσθ, ἱποουγαρε]6, Ραϊβαι οι θὴ ζαϊξ 

Π6 βογίβ 46 ἰθγγθᾶι ααἱ βου ἀ᾽ δηρταῖβ. σδροπάδηὺ ἢ] ἔααῦ ἀθὰχ δη8, ἀδη8β 
465 οοπάϊεϊουβ ἔανογαῦ]θβ οὖ δὴ δἰἀδηΐ 16 ἐγανδὶὶ ἀθ ἀδοοιηροβιίζίίοη Ῥδ} 16 
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ἀνθρώπους μηδὲν τιάσχειν δεινὸν ἐπι αὐτῶν βαδίζοντας, τὰς δὲ 
προσαγομένας χελώνας καὶ μηχανήματα [ἐπ᾽ αὐτῶν]ὔ καταδύνειν. 
(8) Πολλαχοῦ δὲ ὀρυχτέον καὶ τέλματα περὶ ἃ παλίουρον δεῖ 

΄ ᾿ «. ΄ , , - ᾿ 

φυτεύειν, ἵνα ὡς μάλιστα δυσχέρεια γίνηται. (9) Καταλιπεῖν δὲ 
τὰς τάφρους ὀρύττοντας ὀρϑὰς ἐχούσας ὁδοὺς ἁμαξηλάτους ἵχα- 
γὰς ἵνα κομίζειν εἰς τὴν ττόλιν ὅσα προσῆκεν ἐχ τῆς χώρας δυνώ- 

, , ᾿ - ἢ - ᾿ 
μεϑα. [(10) Χρήσιμοι δέ εἰσι χαὲ οἱ τρίβολοι οἷς ἀλοῶσι χαὶ 
οἵ ἀγχυρωτοὶ δοκίδες χαὶ οἱ χηλωτοὶ χοπέντες πρὸς τὸ κωλύειν 

Ν 3 " Ν π , 2 »" δ ᾿] 

χαὶ ἐχτραχηλίζειν τὰς προστιϑεμένας κλίμακας. (11) 4εῖϊ δὲ καὶ 

μηχανήματα ὑπότροχα ὑπάρχειν μάλιστα μὲν δύο, εἶ, δὲ μή γε ἕν, 
ξ - 

ἕνα δᾳδίως παραγένηται οὐ ἂν αὐτοῖς γίνηται χρεία.) (12) Κατασκευ- 
᾿ Ν , ν ’ - Ν Ν 

αστέον δὲ χαὶ παρόδους καὶ διόδους ἀσφαλεῖς ἐπὶ τὰς παραβοη- 
ϑείας τοῦ χάραχος, ἵνα μὴ οἱ ττολέμιοι ἐπὶ τὰ χείλη στήσαντες 

-  Α ᾿ ’ , -“ - 

τῆς τάφρου τοὺς πτετροβόλους ἐρύματι χρῶνται, καὶ τοῖς τιολε- 
, ἐς] , ςΌὮν ᾿ ᾿ ς ἢ ὃν , 

μίοις [μὴ] ἡ χρήσιμος, ἡμῖν δὲ (μὴν, ἡ ταφρεία. (18) Σπουδαστέον 
δ᾽ ἐστὶν ὡς μάλιστα περὶ τὰ προτειχίσματα καὶ τὰς τάφρους καὶ 

8. γίνεται Τῇ. 

9. καταλιπεῖν Ε!. Υ. Ῥ.: 4141 ὀρύσσοντας Ε΄. Υ-. Ῥ. ΤΊ. “1 ὀρϑὰς ἐχούσας] 
ὀρϑῶς ἐχούσας --αΞ « 6 Ῥοπ ὀέαὶ, Ὀΐθῃ Δ ρ]δηῖ685.» ΕἸΡΡῸΡ (06Ζ ἀθ Βοομδ8, 

Τγαϊξό (6 ἐογεὐεαϊο, Ῥ. ὅ6, ποίβ 2): ὅρους ἐχούσας « ταῦηΐο8 ἄθ ῬΟΓΠΒΒ » 
οὰυ ἔχγους ἐχούσας --Ξ «τησηΐοβ ἄθ γαΐϊπυστοβ» Ὧ(θ Ἐοομαβ (ἐδὲ.): ὀρϑὰς 
ζγωνέας) ἐχούσας ὃ ῬΙυβ πααὺ, ἄδπη8 16 ρῬῇταβ Τὴν μὲν ὀξεῖαν, τὴν δὲ ἀμ- 
βλεῖαν γωνίαν ποιοῦντες (δ νττι, 18), 16 τηοῦ γωγίαν Θδϑὺ οὐΐβ ΡΥ ὑπ ΡΓΟΌΡΘ 

46 τηδηπβουύβ, οὐ 46 τηδηιθ 16 τηοὺ γωγνέας Ῥδ1 ὑγῸ15 τηδ βου 5 ἀ8π8 σϑύξθ 

δαΐγο ΡὮγᾶ58 (8 1χ, ὃ), παρὰ τὰς γωνίας τοίχους ἁπτομένους χτὶ. “Ἵ ἁμαξη- 

λάτοις ἑκανάς  ΜΠΠ|ῸΡ (σοινγηαῖ 68 ϑαυαηίδ, 1878, Ρ. 429). Μαΐβ οἵ, Επόρ 16. 

Ταοὐϊοίθη, ὃ χυι, 14, Τὰς ἁμαξηλάτους ὁδούς : οἱ ῬοΊ]αχ, 1, 290, “εωφόροι, 
ἁμαξήλατοι : ΠΙ, 96, δὸς λεωφόρος, ἁμαξιτὸς, ἁμαξήλατος: ΤΧ, 19, πόλιν 
ἱππήλατον, ἁμαξήλατον: 87, Τὰς μὲν εὐρυτέρας ὁδοὺς λεωφόρους ἂν καὶ 
ἁμαξιτοὺς καλοίης καὶ ἁμαξηλάτους καὶ ἱππηλάτους. 

10. οἱ ἀγκυρωτοὶ οἱ οἱ χηλωτοὶ Ε΄. Ῥ. Υ-ὌῊ ΤῊ.: αἱ (165 ἄθαχ ἔοϊ8) Ἠδβθ 
(αι Τῇ οϑαιγιι8, αὐίϊο]ο γχυρωτός). ἽἼ Χηλωτοί, « 5 Ἰδοίϊο βᾶπ8 » Ηδδβο6 (ἐδίά.). 

“ χοπέντες Ῥουγγαῖῦ Ὀΐθη ἢδίσθ αὐὍη6. ρἽοβθ οχρ οαύνο 86 τὰρρογίδπὶ 

ἃ χηλωτοί. 

11. εἰ δὲ μὴ, ἕν γε οὰ (ἀλλάν γε ἕν “1 οὗ ἂν] οὗ ἐὰν Ε. Υ΄ Ῥ. ΤΊ. 
12. πτεροβόλους Ἐ. “Ἴ (αὐτῇ ὡς ἐρύματι 
12-18. τοῖς πολεμίοις μὴ ἢ χρήσιμος ἡμῖν δὲ ἡ ταφρεία σπουδαστέον δ᾽ ἐ- 

στὶν Ε΄. Υ- !.: τοῖς πολεμίοις μὴ ἢ χρησίμως" ἡμῖν δὲ ταφρεία (δὲ ἡ ταφρεία 
}.) σπουϑαστέα ἐστὶν Ρ. ΤΊ..: τοῖς πολεμίοις ἡ χρήσιμος ἡμῖν δὲ μὴ ἡ τα- 
φρεία. Σπουδαστέον δ' ἐστὶν αταὺυχ (Τογεβοαίίοηβ ἀθ Οαγένασε, Ῥ. 190, 

ποίθ 1). Οὗ, Ῥοὺν 16 ἐοαγπαγο, ΔΡοϊ]οᾶογθ, Ῥοϊϊογοόξ., Ὁ. 14, 1. 9 ὙΥ̓́ΘΒΟΒΟΣ, 

Κάτω σανίδος τιϑεμένης, ἵνα μὴ ἐνδάχῃ ὁ στῦλος τῇ γῆ καὶ μὴ βαστάσῃ τὸ 
τεῖχος, 
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Ῥυΐδβοηΐ ρΆΒΒ6. δα-ἀοβθ08 588 ἀδηρΟΥ, τηδ]8 48π6 168 ἰοτίι 65 οἱ 
165 ἰου8 46. ὀμαγρθηίθ αα Ὅἢ ΔΡΡΤΌΘΙΘ 5 Θηξοποθηΐ, (8) Ομ οτθα- 
Β6Ι8 δι581, 6 θθδποοαρ α᾽ Θμἀτοὶίβ, 468 ΠηΆγῸ5. δαΐουῦ ἀΘΒ661168 
0. Ρ]δηίοτα (65 ὀρίθθθ. ΡΟῸΣ τομᾶτο 1 δοοὺβ δι581 αἰ Π01160 416 
ΡῬΟΒΒΙΌΙ6. 

9. Ἐπ ογϑαυβδῃί [68 ἰοβϑόβ, οἱ ἀοἱΐ ᾿δίββου 4685 τουῦίθβ  αϊβαρέ 
(65 οοια65 ἃ απσίο ἀγοὶξ, ΘΔΥΥΟΒΒΑΌΪΘΒ οἱ 8586 2 ἰΥρΡ68. ῬΟῚΤ ΔΙΏΘΏΘΤΥ 
465 Θμδιηρ5 ἄδηβ 1ὰ γὴ}Π|6 ἰοαΐ ὁ6. αα] ἴαπάτα. [(10) ἢ δὲ {116 
ἀ᾽ ἀνοῖν 465. Ἰθ0 165 ΡΟῸΣ ἀέρίαθοῦ 16 Ὀ]6, δἰηϑὶ απ 465 Ροι- 
Γ61165, 168. ᾿Π65 πππηΐθ5 46 ουοοῃθίβ, 165 δας 5 4 ἔοατο 65, ῬΟῸΣ 
Β᾽ὌΡΡΟΒΟΙ ἃ 1᾿Δρρ!ϊοαίίου 468. ὁο 6 1168 δὲ 1685 τϑηυθυβου. (11) ἢ 
ἴαπί ϑθοοσθ 465 ἰοὰγ8 ἀ4ἀθ ομδγροηΐθ τ 1168 51 468 ΤΌΌΘ8, -- 
ἄθαχ, 511 δὲ ροββίθ]θ; βίποῃ, δὰ ΤΟ] Π85 ΠΠη6, --- ἴῃ αα᾽ 61168 Ρᾳ18- 
βθηΐ ἐδοϊ]θιηθηΐ ἀοπποῦ ἰΘα ἀρραὶΐ Ἰὰ οὰ οῃ Θὰ δτὰ Ὀθβοὶμ.} (12) 
Οπ ἀἐδθ]ῖτα αὐβδὶ 465. οι ΠΟ ΟΠ 5665, ἰαπί αἰτγθοίθβ 486 

ἐγϑ ΒΥ ΥΒΆ 168, ΡΟῸΤ ΒΘΟΟΠΤΙ 16 ρΔ] ἰββαδθιηθηΐ, ἀΘ ῬΘὰΣ απ ᾿᾽6ῃ- 
πϑιηΐ γϑηδηΐ ἃ ὀΐα}}} 565 Ρά(ΤΟΌΟΙ]65 5ὰ1 16 θοτὰ ἀπ ἔοββό πθ 86 
ΒΘΙῪΘ (6 66 [0556 οογῆηα ἃὐτὶ, οὲ αὰθ 16 γθίσδπομθιηθηξ π6 ϑβοὶΐ 
μἰλϊο ἃ Τ᾿ αδοϊόέφοαμί, ατὸο ἴθι α6 ᾿ δίγδ ἃ πιονι8-ιδηιθ8. (18) ΑἸμβὶ, 
11 ἔαπί 5 ΟΟΘΌρΡοῚ βυτίους 46 1᾿ἀνδηίτηαϊ, 465 ἴοββόβ οἵ 468 ρᾶ- 

τηδ]δηρο ἀδ τηδίϊουθβ αὖ ἴο6, Ῥοὺν οδίθηϊ οοέΐα ἐγαπβἔοττηδύϊοθ. ῬΒΊ]ΟΝ 
ἀόσουπθ 1 ὁριμὸΐθ α᾽ ἄσηπτος ἃ 468 Ργοάαϊΐξβ ααἱ τάβιβύθπο ρϑαῦ- δέ τη ἱπ8 
αὰ6 οοἷα ἃ 16 ρυϊτδίφοξίοι ; οἵ, 6δῃ οἶοί, ρ. 86, 1. ῶ8, Ὀρϑῶς δὲ ἔχει δὴη- 
μοοίᾳ χαὶ χατὰ τὰς ἰδίας οἱχίας χαταχεῖσϑαι ἄλλα {τεν ( ἀλλὰ Ε΄. Υ. Ρ. ΤΙ.) 
τῶν ἀσήπτων, οἷον χάχρυ, χαὶ τὸν ἐν τοῖς δράγμασι πυρὸν καὶ ἐρεβίνϑους 
χαὶ ϑέρμους χαὶ ἱππάχην χαὶ δρόβους καὶ σήσαμον κτλ. 

Καταϑύνει»] ΟΥ. Επόθ 16 Ταοίοίοη, χχχιτ, 8, Χρὴ τοὺς ἐν τῇ πόλει χρυ- 
φαίως ὑπορύσσειν χατὰ τὰς προσαγωγὰς τῶν μηχανημάτων, ἵνα οἱ τρόχοι 
τῶν μηχανημάτων ἐμπίπτοντες δύωσιν εἰς τὰ ὑπορύγματα. 

8. Παλίουρον] Οἵ. χ, 2 οὐ 1ὰ ποίϑ. 
9. Ὀρϑὰς {γωνίας) ἐχούσας} Οἵ. Ὑιίγαγο, 1, ν, 2, «Εἰχοορτἐαπάπτῃ αὐϊ 

Ῥογύαγατη ᾿δΐπουα πο διηὺ αἰγθοία βθα βοᾶθνᾶ. » -- ΝΟὰΒ ΒΌΡῬΟΒΟμΒ αὐ ὉΠ 
ἰγδυουβαῖῦ ομδοὰη 65 ἀθὰχ ὈῬΥΘΙἾΘΥ8. ἰοββόβ θῃ νϑπδηὺ 46 1ὰ ρ͵δθθ, ρϑῦρϑθῃς- 
αἰϊσαϊαϊοτηθηί, δὰ τηουϑη αἴ ἀπη6 αϊραθ; Ραΐβ, αὰθ 16 Θμθσαῖπ ἔαϊβαιϊῦ ἂπ οου 8 
ἃ δῃρὶθ ἀγοῖϊδ 16 Ἰοῃρ 46 1ὰ ὈΓᾶγ6, δὴ διυγϊὸσθ 46 1ὰ ρ)ββδᾶθ, ῬΟὺΣ στϑ- 
ῬΓΘμάγθ ϑηβαΐϊέθ ἀπὸ ἀϊνθούϊομ Ρ8. 8116 ἃ 16 ἀἰγϑούϊοιι Ῥγὶτατϊνο οὖ ὑγδύθυβου 
16 ἔοββό βαϊναηύ. δεξθ ἀἰϊβροβιθϊου δασαὶϊδ δὰ ροὺν Ὀαὺ α᾽ ΘΙμρθομ ον 1 ΘμΠθταὶ 
αἴ ΘΠΒΙΘυ Ια τουΐθ δὰ: ἐοαΐθ 88. Ἰοηρ ΘΌΓ. 

10. Τρίβολοι οἷς ἀλοῶσι] Οἵ. Η. ΒΙάχτηπον, Τεοϊωποϊοσίο τι Τογηνϊηοϊοσὶθ 
αοΥ Οειυοεγῦες πὰ Καηβίο, ὑ. 1, ». 6. 
ΐ 12. Παρόδους καὶ διόδους] ϑ. ἀΐνοιβ 568 46 ο68 ἀθὰχ ΘΧΡυ ΘΒ 0η8, οὗ. 1, 

2, οὗ π΄. 
Ταφρεία)] Οδ6. τοῦ δχργίτηθ οἴθζ ῬΒΙοΝ. 1 οανταρθ ἀκ ποὺβ ἀόβιρηομϑ, 

6ῃ ον ἐϊβοδίίοπ ραβϑαρόγθ, ρᾶ} 16 τοῦ γεέγωποϊιθηιοηέ, ο᾽ Θϑ-ἀ-αἰγθ Τ᾿ ΟὈβίδο!θ 
ἤν ἀπ ραταροὺ δὲ 46 ἴὰ ἔοββα αὐἱ ἃ ἴουγηὶ 168 ἔθυσθθ. Οἵ. 8 π', οἱ 
ἃ ποίθ, 



ὁδ4 ἈΡΙΤΊΟΝ ΘΒΙΤΙΟΌΕ ρρ. 86---86. 

τὰς χαραχώσεις" ὑπὸ γὰρ τῶν λιϑοβόλων χαὶ στοῶν ῥᾳδίως ἁλί- 

σχεται, τὰ τείχη. [{ 14) Περὶ οὖν ταῦτα φιλοτιμητέον ἐ ἐστὶ, ἕνα ὦσιν 
ἰσχυρότατα ττροτειχίσματα χαὶ αἵ χαραχώσεις χαὶ αἱ τάφροι 
(ραρθ 86) ὡσεὶ πλεῖσται καὶ βαϑύταται γίνωνται" τούτων γὰρ 
« , ᾿) . ν ᾽ ν" [8 ᾿ 

ἁρμοζομένων, ουὐϑὲν ἂν στάϑοι δεινὸν ἡ πόλις.] 

(8 ΧΙ) Ὀρϑῶς δὲ δεῖ τὰς τειχοττοιίας τοιεῖσϑαι προορώντα 
Ν ᾿ 2» Ν "» « ΄ δὰ Σ «ς , , 

τοὺς τύπους. .«Δλλη γὰρ ἀλλῃ ἁρμόττει" οἷον, ἡ μὲν μαιανδρώδης, 
τῇ πεδινῇ ἡ δὲ ἐκ τῶν ἡμιχυχλίων χαὶ (ἣΣ πριονωτὴ, ὅταν ὃ 
τόπος ἢ σχολιὸς, ὃν ἔσω δεῖ περιλαβεῖν" ἡ δὲ διτιλῆ, ὅταν κόλ- 
ποὺς χαὶ ἀναχωρήσεις ἔχῃ τὸ πόλισμα, ὅπου δεῖ χτισϑῆναι" ἡ δὲ 
λοξὰ τὰ μεσοτεύργια ἔχουσα, τοῖς τριγώνοις εἴδεσιν ἡ δ᾽ ἀρχαία, 
τοῖς περιφερέσι χωρίοις. 

2 ΄ Ν ᾿ - , 

(8 ΧΠ) ἘΕὐλαβητέον δ᾽ ἐστὶν ἐν πάσαις ταῖς τειυργοττοιίαις, 
ἵνα χαὶ μηδὲν τὸ τεῖχος ἀμφίβολον οἰκοδομῆται. (2) 4εῖ δὲ καὶ 

18. τὰς τάφρους Ῥ.: τάφρους Ε΄. Υ. Τῇ. ““Ἴ τὰς σχαραχώσεις ἘΠ. 

14. ὡσεὶ ΕἸ. Υ. Ῥ.: ὦσι ». Τῇ. “1 γίγνωνται ΤΙ. ἼἽ ἵνα ὡς ἰσχυρότατα 

(ἢ τὰ) προτειχίσματα χαὶ αἱ χαρακώσεις, χαὶ αἱ τάφροι ὡς εὐρύταται καὶ 
βαϑύταται γίνωνται αταὺχ (ον ϊβοαξίοηδ ἄθ Οαγίδασο, Ῥ. 199). 1μ6 τηδπθ 
(ἰδὲ 4.) τηϑὺ θπέγθ ογοομθίβ, Περὶ οὖν ταῦτα .. δεινὸν ἡ πόλις. Τι65 Τϑίβο 8 
ἀοπηόθβ ῬΟῸΪ τηούϊνο ἴα οοπ͵θούυγθ ὡς εὐρύταται βοπὺ ἔα. 0165, 8ὶ [6 ῬΏγδβθ 

Ὡ᾽οϑὺ ρ88 δαϊῃθηίίααθ : 1] νϑαῦ 88ῃ8 ἀουΐθ τηΐθαχ, ΔΙΟΥ8, σΆΓαΘ᾽ ὡς πλεῖσται. 

“Ἵ οὐθὲν Ε΄. Υ-᾽Ὄ Ῥ.: οὐδὲν ΤΉ. 
ἢ ΧΙ. μαιαγϑδρώδης ΕἸ. Κι Ῥ. ταᾶγρθ ἅθ ρ. οὐ ἃ Τῇ. : μετανδρώδης }. οὗ 

ΤῊ. ((οχίθ). 1“ περιλαβεῖν Υ. Ῥ' ΤῊ.: περιβαλεῖν Εἰ. ΜἽ ὅπου Ἐ. Υ-. Ῥ. 
ΤῊ. : ὅπερ “Ἵ χιιϑῆναι Ε΄. Υ-΄ω Ῥ.: κτισϑῆναι Τῇ. 

8. ΧΙΠ]. δ᾽ ἐστὶ»] τ᾽ ἐστὶν Ε΄. Υ. Ῥ. Τῆι. Ἵ“ μηδὲν] μηϑὲν Εἰ. Υ. Ῥ. ΤΆ.: 

μηδαμοῦν 

2. τεϑαμένοι Ῥ. 

ὃ ΧΙ. Τειχοποιίας] Οἷ, τν, 8, οὐ 1ὰ ποίθ. 
Ἡ μὲν μαιανϑδρώδης] Οὗ ντι, 1, οὐ 1ὰ ποίβ ᾿ Ἑτέρα πυργοποιία. 
Ἡ δὲ ἐκ τῶν ἡμικυχλίων καὶ (ἡ) πριονωτή) ΟΥ. νι, 1 οὐ ὅ, οὐ 168 ποΐθ8. 

Οδ5 ἄθυχ βυϑύδιηθβ, ααἱ οηὐ 468 ΘΟΕ Π68 ἰγὸβ ΘΟΌΡἐ68, Ρογταθεβοηί, 6 οἵοί, 
46 ϑαΐνγβθ αἀἰἀπ ἴδφοῃ ὑγὸβ βϑυγόθ 168 ᾿ἱπῆθχίοηβ ἀὰ βοὶ, α ΟσΟΌΡΘ᾽ ἰοὰΒ 168 
Ροϊηΐβ 881Π|ῃΐβ8 Ῥδ (65 ὑουγϑ, οὖ ἀθ 56 γϑίιβο. ἄδηβ 168 Ῥαγύϊθβ θᾳ5565 δὰ 
ΤΩΟΥ̓ΘῊ 4685 σουγ 68 ΘΟΠΟΔΑΥ 68. 
Ἡ δὲ διπλὴ] ΟΥ, νι, 6, οὐ ἰὰ ποίβθ. 
Ἢ δὲ λοξὰ χτλ.] Οἵ, ντπι, 18, οὐ ἴὰ πούθ. ὕπ6 Ῥ]δοθ ὑγαπραϊαῖγθ θϑὺ 66116 

ααϊ, ῬΟῸΡ. Ἂἢ Τηδη)6 ἀδνθὶορροιωθηξ, Ῥτδβθηΐθ ἰθ8 Ῥ]ὰβ Ἰοηρβ οὐὐόβ δὴ Ἰΐρὴθ 
αἀγοῖθ; οὖ ο᾽βδϑῦ, δὴ οἷοι, Ῥοὺγ ἴου οι 165 Ἰΐρηθ8 ἀσοῖϊδθβ αὰ6 ὩΟὰΒ Θιη- 
ῬΙΟΥΟῺΒ ΘΠΟΟΤῈ 16 ἰγϑούό ἃ ἀγρότηβι Πὸγθ. 
Ἢ δ᾽ ἀρχαία] Οἷ. ντπ, 1δ, οὐ 1ὰ ποίθ ἀρχαίαις τειχοποιίαις. 
“Πυργοποιίαις) Οἷ,, δὰ ἃ τν, 8, Ἰὰ ποίθ Τειχοποιίας. 
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᾿ἰββδθβ Οδὺ ἼΠ Τ0Γ, ἅνθο (65 ἘΠ ΟΌΟ]68. οἱ ἀθ5 ρογξαπθβ, οἢ 
Γθιηροσίθ αἰβόμπηθηϊ. 

[14. ὁπ ἀόρ!οίοια ἄομπο ἐοὰὺ 80η χὸϊθ ροῦν οϑοὶ: ἔαϊτθ ἐγὸβ 
ἔογίβ 165 ἀνδῃΐ- Πηπγ8 δὲ 168 ρα] δα 68, 165 οβϑόβ αὐρβϑὲ ΠΟ ΤΟΣ 
δὲ αἰιδδὲ ῬΙΟΪΟμβ φθ ροδβϑιίδίθ; δ, 8 οϑ5. ΘΟ οβθβ, βοΐ Ὀΐθπ οἵ- 
ϑδηϊβόθβ, [ἃ Ὑ1116 πδατα τίθη ἃ οτδϊ το. 

ὃ ΧΙ, Οπλοῖχ ἀπ ἐγαεέ. 

[6 ἰταοό ἀοὶξ δίγα δοῃνθηδθ]θιηθηΐ ὁμοἶβὶ αἀρτὸβ ἀνοὶν ὀξααϊό 
16 ἐθτταῖη. 76] οοηνίθπὲ ἰοὶ, [6] δαίγο Ἰὰ: ῬΔῚ ΘΧΘΙΡΙ6, [6 ϑυβίδπῃθ 
ἃ τηόδηάγοβ, ἀδπη8 1ὰ μ]αῖπθ; οοΙ αὶ απἱ 6ϑὲ οουηροβό ἃ μόμπη! ον 1685 
οὐ οοἴμεϊ ααὶ οδῦ θὴ ἔοσιηθ (6 βοῖθ, ᾿Ιοσβαθθ 16 ἐθυγαΐπ αα Ὅη γϑαΐ 
ΘΠΘΘΙ παγ οϑὲ δοοίᾳοπίό; 16 βυβίόπιθ ἀοαῦ]8, Ἰουβαπθ 1ὰ γὙ16 ἃ 
Του ΠΥ ργυόβοπίθ ἀ(65 58] Π|Δη15 οἱ ἀθβ γϑηϊγαμπίβ; δαὶ ααἱ ἃ 168 
ΘΟΌΣ Π68 Οὔ] 1685 ΘΟΠΥΙΘηΐ ΔῸΣ [ὈΥ ΠῚ 68. ἐγ] Δ Πρ ]Δἶτθ5 ἢ θη, 16 

-ἰταοό δηξίαπθ, ΔῈ Χ ΤὨΔΙΠΊΘΙΟΏΒ. 

8 ΧΙ. δεγηίδγοβ γοσοηιμιαμαἰϊοη8. Π 551Ή8. 

ἢ ἔδαξ ργθμᾶϊθ ρατάθ, ἀδὴβ ἰοὰ8 165 ἰταοόβ, ἃ 66. αὐ Δα π6 
ΡῬαγθ ἀπ τοιηρατί π6 βοὶξ γὰ8 ἃ ΓΘΎΘΙβ. 

2. Οπ δὺχϑ 

8 ΧΙ. Πᾶυργοποιίαις] ΟΥ,, ἀὰ 8 τν, 8, 16 ποέο Τειχοποιίας. 
᾿“μφίβολον] ΟἿ. ν. 95, 1. 20 ἀΐδηῃ ῬΆ5, Ἐὰν δὲ μαχρᾶς (ὃ: μακρὰν ἘΣ: 

Ῥ. ΤΊ.) οὔσης τῆς πόλεως ἀμφίβολον ἢ τι (εἴτε Εἰ. Υ͂. Ῥ, ΤΊ.) τοῦ τείχους οἴκοδο- 
μητέον [ἐστὶ], τοίχῳ ἢ δέρρει ἢ αὐλαίαις διαφραχτέον, ἵνα μὴ τιτρώσχωνται ἐκ 
τοῦ ὄπισϑεν οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους ὄντες : ΤΒυογαϊάο, ΤΥ͂, ΧΧΧΥῚ, ϑ, Βαλλόμενοί 
τε ἀμφοτέρωθεν ἤδη χαὶ --- ἀμφίβολοι ἤδη ὄντες οὐκέτι ἀντεῖχον: ΠῚ, ΤἸΙΧΧΥῚ, 
2: ΤΥ, χχχτι, 8, ἄνϑὸ ᾿᾽δῃποίαὐϊοῃ 46 Κυᾶρϑν απὶ οἷΐβ, ποίδτητηθηῦ, ἀ᾽ δυίτοϑ 
ῬᾶββαρΘ8 Θῃδς Αττίθῃ (α]ουΐοζς ΠῚ, χχπι, 8): οἵ. δαββὶ 16 Τηοβαιιτι. Μαΐβ, 
ἀδηβ ἰὰ ρ᾽αραγύ ἀ6β ο88, βϑὰΐ ῬΘΧθΏΡΙ8 ἂθ Ὑπυογάϊᾶθ αἀὰ6 ποὰβ ἈΥΘῺΒ 
ταρρογδ Ἰοϊ-τηδτὴθ οὖ ομδζ Ῥῃ]οη, 16 56ὴ5 ραγαῖῦ δίγθ παγταχόϑεν (θῦ πο 
ἀμφοτέρωϑεν) βαλλόμενος. 

1ὅ 
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- 2 -“ 7 - ᾿ , " ν , , 

τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν τοὺς τάφους χαὶ {τὰ πολυάνδρια πύργους 
χατασχευάζειν, ἵνα ἣ τε πόλις ἀσφαλεστέρα γίνηται χαὶ οἱ μὲν δι᾽ 
3 Ν - , - “- 

ἀρετὴν, οἱ δ' ὑπὲρ τῆς πατρίδος τελευτήσαντες, ἐν αὐτῇ τῇ πα- 
τρίδι καλῶς σι τεϑαμμένοι. 

δ ͵ ᾿ ζ , “" - »" 
(383) Τούτων, δὲ ὧν δεδηλώχαμεν πασῶν τῶν πυργοποιιῶν 

3 - -»"Ἥ , 

ἐν αὐτῷ σοι τῷ βιβλίῳ τὰ σχήματα γέγραττται, σαφέστερον ἵνα 
χαταμάϑης. 

2. τεϑαμέγοι Ῥ. 

8. ἐν αὐτῷ --- τῷ βιβλίῳ] Ἠδδθ6 (οἵ, 165 Νούθβ. δχαρ)οδυϊν 65): « Οη Ῥουγ- 

» ταὶϊν δίγθ ἰθηξό, βού 46 οοπ͵ήθούαγον ἐν ἐσχάτῳ (οἵ. 165 Νούεθ8 Θχρ!οαξν 685), 

» 8ο1ὺ α᾽ Δἀτηδίύγθ αἀὰθ 16 ΘΟΙΩΡΙ αὔθ ἀ6 1ὰ οΟἸ]θούϊοη. τοὶ ταῖγο ἀοπῦ 668 

» οχίσαϊίβ ἑοῃῦ ραγίϊθ, ορροβθ 16 Ἰίντϑ 1α]-τηότηθ ἄθ ῬΆΠ]Οη (αὐτὸ τὸ βιβλίον) 

» ἃ Β00: ΡΙΌΡΓΘ Θρίζοιηθ.» ἽἽ Σχήματα] 1,65 ἔρτγοβ τηϑπαπθηῦ 418 ΤΠ). Υ. 

Ῥ. οὐ ἄδῃβ ἰουβ 168 δυΐγϑβ τηϑηηβου]β 46 ΠΟῸΒ ΘΟΠΠᾺΒ: ἰὼ ῬΙαοα 65 ἤρα- 
ΥῸ8 ΠὟ ἃ 68 τηδτηθ ὀἰό 1αἰββόθ δὴ ὈΪ]ΔηΟ. 

2. Τάφους, Πολυάνδρια] Οὗ. Α. ἀ6 ῬοομδΒ ἀ᾽ Α1ρΊαμ, 1.68 ἐοηιθθαιια- Ὁ} 67,68868 
(Εχυγαῖῦ ἀὰ Βιιοίίη, (6 ἴα ϑοοὶόίέ (6 βἰαξίδέΐψιια ἀ6 1 18δγ6, 85 βόγιβ, ὑ. 11, 89 
Ἰἱνγδίβοῃ : ΟΥ̓ ΠΟΌ]6 1871): Αρρίθῃ, ('μθ).. οἷυ., 11, 82, ἥπι, τοῦ πολυανδρίου. 

8. Ἐν αὐτῷ -- τῷ βιβλίῳ Οἱ. Βέϊορ., ὃ χχυιπ, Προφανὴ δέ σοι καὶ τὴν 
ὄψιν αὐτοῦ (1 5᾽ἀρὶῦ ἀ Ἂπθ οαἰδαραϊίθ 48 βοὴ ᾿ῃνθη οη) ϑήσομεν ἐπ᾽ ἐσχάτῳ 
σχηματογραφήσαντες. 8ὶ ῬΒΙΟΙ ἀγαϊῦ, ἀδηβ 868 Βέόϊοροϊηιιοδ, το]οϊό᾽ ἃ 1Ιὰ 
Βη ἅὰ Ἰγγ οδ ἄβββϑίθ, αυἱ όέαϊυ β8η8 ἀοαΐθ ᾿ἂπθ ργυαπᾶθ ἤραγθ, 1] αναῖῦ 
Ἰπβόσό ἀ᾽' δαΐγϑϑ βρΌΓοθ, Ὁ]ὰ5 ρϑύϊθθδ, ἄδηβ 16 ἑθχίθ. Οὐ θοῦ ο6. αὰ6 Ῥγουνθῃῦ 
165 ββρᾶθθβ ὈΪαμο5 αὐ ΟΌΒΘΡΥΘ ἄδη8 165 τηδηθβουῦύβ 46 66 Ἰἴνσθ, οὖ 465 
Θχρυθϑϑίομβ, ααἱ σϑυιθηπθηῦ ἃ Ομδαὰθ ᾿πϑὐδηῦ, ΘΟΤΊΙηΘ 168 βαϊνδηΐθβ: ὃ ΧΧΧΙ, 
Ἔστω δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν χείμεγος ὁ παραστάτης τῷ σχήματι ὑπάρχων ὁ ὑπο- 
γεγραμμένος, ἐφ’ οὗ τὸ 4: ὃ Χχχπὶ, Καὶ πάλιν κατὰ τὴν τῶν μεσοστατῶν 

ε 
χώραν ὁμοίως ἀπειλήφϑω σχῆμα ποιοῦν τὸ ὑπογεγραμμένον, οἷο. 
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2. Οπ δι βοῖϊη ὀρθοί 48. Ομ βία Θὴ ΤΟΥ 6 (6 ἰο18 
168 ἰοιηθθδιχ 416 "ῸΠ ὀϊόνθτα Δχ οι Δ Π5. ΠΟΙΊΠΙ6Β5 οἱ 165 ΡΟ] 8ῃ- 
ἄτοβ: ἀδ ἴὰ βουίθ. ὁΠ τϑηῃΐογοθα 1ἃ υῖ116, ἰοαΐ Θὲ ἀοππαηΐ ἃ ΘΘυχ 
ααΐ 586. βοπΐ ἰαϊξ τϑιηγ ΠΟΥ ῬΑ] ἰΘῸΥ5. γϑυΐαβ, οἵὐἱ αἰ 5οηΐ του ΐβ 
Ροσ θαυ ΡΥ 5, ἀπ6 βόραϊατ6 ΠΟΠΟΥΆ 016 ἀδη8 ΘῈ] ῬΤΌρΡΙΘ ρδί116. 

9. Οἱ ἃ ἀοϑβδὶπό ἀδηβ 16 ᾿ἰγτθ τηδηθ [65 ἰταοόβ ἀδου 5, δἤῃ 

αἴ16 ἐπ ΘΟΙΡΙΈΠΙΘΒ ΤῊ ΘΠΧ. 



ἘΠ" ἘΝ »Ὰ ἮΝ 

ΟΕ 

Ἂν ΗΒ ΝΕ 

4} 20 βδατδι} ΠΤ ὙΠ ΒΥΘΥΒ ΡΣ τ ἘΗΡ ΧΠΗῚ 

( ἢ ἐ{) ΠΡ ΕΠ εἰ τ ΠΥ {ῸὟ 50} ΔΓ: 

ἢ ἢ ἡ. ἢ 

δι ΟΣ 1Πι ΤῊ ΘΗ ἦ ΤΟΎ ΓΗ πῚ ὙΠ 1 ἡ} ζπ04 ἘΠ 

ὙΠ ΠΡ “ἘΠ8Π Ἰἀασ ὙΠ 8» ὅπ ΒΨ τν 

δ ἀδο ἐ ὅμ1 Ὁ παν τι ΔΕ ΗΠ ΑΒ» 

᾿ σηρίος Ἀὐαπον τόν 



ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ 

ΠΟΟΝΟΜΙΟΟΕ 

ΟΗΑΡΙΤΒΕΒ ἃ ΧΙ 

ΤΕΧΤΕ ΘΒΕΟ 

ΑσΟΘΟΜΡΑΘΝΕΗ͂ ΡὟΝΕ ΙΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ΝΕ ΑΝΑΙΥΒΕ ΒΕ ΤΟΥΒΑΘΕ ΟΟΜΡΙΕΤ 

ΕἸ ΒΕ ΝΟΤΕΒῈΝ ΕΒΑΝΟΑΙΒ (ἢ). 

1. Οοὐϊο ὀά!είοη 4 ὀὐό ρυθ]όθ οὴ 1878, ἄδηβ ἴα Νομυοῖϊε οοἰϊδοίίον (6 
ΟἸαβδβίχιιος ἀθ ἴὰ ᾿ἰρναῖσῖο Παομοίζο οὐ Οἷο, 79, θου!ονασα ϑαϊηὐ- ἀθυυπδῖμ, ἃ 
Ῥαυῖβ. Νοῦβ τορτο πΐἰβοηβ ἀπ ὑἰτὰρο (6 1879, ροῦν ἰοαπ6] ΟΠ. ἀταῦχ ἀναὶὐ 
ἕαϊὶ ααθίαπθβ σουτθούϊοηβ; τηδὶβ Ποὺ ὑγδηβρουύοηβ ἃ ἰὰ ἥη 1 «Ανὶβ τ ̓ ὐ 
ἃ 1ὰ οοπδυϊυαθίου ἀπ ἰοχέθ». Νοὺβ αοαίομβ ἂπ ΑΡρθηαΐοθ, οοπύθπδηὺ 686]- 
4865 ποΐθ8 ροβύδγθαγοβ. οὖ ἢ οομηρίθ τοπᾶπ ρὰν" Μ. Καὶ] βόομθηκὶ. Η. 6. 



Νὐγο} 

ΚΠ  Ηπϊ 

ἢ ΠΥ ΧΗΥ 

ἐκ πο 
ἀὰ πη αλ ἀν 98 
ἀπ 

οἷς ΤΥ ΦΟΣ 

δὰ 8. ἀρ δᾶ οἰ" ΕΣ 
αι ἐὰ πο: 

ἀρ ἡ 1} παρ Θ Ὁ ΓΝ Αξ ἰ ) 

δ πυλ ἀὐοι γα ϑξλτρ 48) τηρίοσο ΒΝ 
ἰ «ον ἀπ ΟΝ ἐδ δ  ἐπειζον τὰ 

αὐ αν, τὴν ἐν ἐδχδοψϑΕσο, ἰδόνον 



ι 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΊΙΟΝ ὦ. 

ΥῖΘ ἀθὸ Χόμορβοιη. -- Χόμπορμοῃ ὀουϊναῖῃ. --- Θανταροβ ἀθ Χόμπορμοιμ. -“-- 

Τναϊἐόβ ΡΠ] οβορηίαθθϑ, αἰδϊοριιθβ, οἷο. ---Ξ (ΟΠ ΡΟΒι 05 ΠΙΒΟΟΥΙ 68. 

-- ΕἸοψάθηοθ ἀ6 Χόμορβοηῃ. 

ΥΙΕἫἝ ΡῈ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ἐννν ΝΟῸΒ. γΘΠΟῚΒ ἀθ ρδ]ΘῚ αἰ ΒΟΙΏΠΊ65. 581 ΘΒ 60 }5 Βοοταΐθ 
ναὶ οχοσοό ἀπὸ ᾿ἰπἤπθηοθ ΡΠ] 8. οἷἱ τηοῖπβ αἰτθοῖθ: δὴ σγοϊοὶ τὴ 
4αὶ ας 505 ἀἸβοῖρ]6 ἀόγοιπέό, βοὴ ραπόρυσβίθ, οὐ απἰὶ ἀπὶ ἃ 5ο- 
οἴαίθ αἰ δίγθ ἀπ Ὀτᾶνθ, πα ΡΒΪΟΒΟΡΙΘ, ἀπ Θβρεῖξ οανοτὶ ἃ ἐουίο5 
[65 ΘΟὨΠΔἰββᾶῃοθβ, ὉΠ ἀογϊγαίη βόγθαχ, πἰ|16, ὀχοιηρί 46 ἰοτξ 
165 ἀόίαπίβ απ ρυῖβαϊδ ΔΙΟΥΒ 16 νυ]ραῖτθ, βίποι ἀοπό αὐ ἀπ γέτ]- 
(4016 σόπίθ. 96. νϑὰχ ρϑυῖον ἀθ Χόπορμοῃ, 1᾿δαΐθαν ἀθ ἰδηΐ ἀ᾽οα- 
ὙἹΔΡῸΒ 51 ΑἾΥΘΥΒ οἱ 5] 1πβίθιηθης θϑἐϊπόβ. 

Χόπορμομ, {18 ἀθ Οὐ} 5, πδαῦῖξ ἃ ΕΤΌΠΪΘ, ἢ (65 θΟῸΤΡΒ 
46 Γ᾿ΑΦαπθ, γϑῖβ ᾿'δῃ 445 (53) ἀναπί ποίτθ ὀγθ.0 Α αἰχ- παϊξ 818, 
1! οομηθπρα ἃ Βαΐνγτθ 165 Ιθοοηβ 46 ϑοοϊαίθ, οἵ 1] ἀθιηθατα, ἀὰ- 
ταηΐ 46 Ἰοῃριιθβ δΔηπόθϑ, ὑἢ (6 565 Ὀ]5 αϑϑί ἀπ δυάϊίθατβ. ΕΠ 
424, ἃ Ἰὰ Ὀαία41}}16 ἀθ Πόϊτιμη, ϑοογαίθ [αἱ βαῦνα 1ὰ νἱθ. Ῥοιιβϑό 
ΡΣ ᾿᾿δβρεῖϊδ α᾽ ανθπίατθ οἱ ρᾶ1 16 ἀόβὶν ἀθ 5 1ηβίττιϊτθ, ΧἝόπορΠΟΗ, 
ἂσό 46 ρα 46 ἰτθηΐθ 88, 856 τηΐϊξ ἃ νογαρθι, οἱ ἤπὶξ θᾶ 5᾽6η- 
ΘΆΡΘΙ ἂὰ 86 Υ 106 4 Ογτιβ [6 ὅθαπο. ΟἾθβὲ [αἱ ααὶ ταιηθηδ α᾽ Α516, 
Δρτὸβ ἴα Ὀαΐα1Π16 46 ππαχα, ᾿᾿ἀυπιόθ ἀθ5 ΠῚχ ΜΠΠ16, ἀοηΐ [65 
ῬΥΪποίρααθχ οἰοίβ ἀναΐϊθηξ ρότὶ. Θυδπά 11 τοί ἃ Αἰπὸμθ, 
δοοίαίο γϑηδὶΐ αἰ Θχρίτου. Χόπορμομ γαῖ ἀὀ]ὰ ρᾳθ]16 ἀπθ Ια 68 
ΟΡαΒΟΙΪΘ5: 1ὰ τοτὲ ἀθ 800 πηδῖζτα Ὀϊθη-ἰπιό ἀέοϊάα, 886. νοοδίϊοη 

1, Οδυίθ [πἰγοάπούίοη οϑὺ ἴα τργοάπούϊοῃ ἀπ ομαριῦρθ οομβαογό ἃ Χόπο- 
ῬΒοῃ ἄδη5 1 Ηϊἰβίοῖγο (δ ἴα ἰὐξέόγαΐγο φγοσφιιε ἂ6 Μ. ΑἸοχὶβ ῬΊΘΎΤΌη. 1 νο]. 
1η-12, 4 ἔν, ΤΊ γαῖ Ηδομοίξο οὐ Οἷθ. (Ὁ. α.) 

2, ῬΙαὐοὺ γοὺ5 485, 5εΐοῃ Μ. Α. ὑτγοϊβοί, (0. ἃ.) 
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α᾽ ὀογῖναῖη, 11 οοηροϑα 1 Αροϊοσίο (6 ϑοογαίθ(.), οἱ 1 1Ἰπἰότοδβδδηί 
ΤΘΟΙ611] (085. ὀομγθιβαύοηθ. αι ΡΒΠ]ΟΒΟΡΘ, ἰπεπ|6 Μδηνλοῖγο8. α6 
ϑοογαΐο, ἀοαγ6116 ΔΡΟΙΪορίθ, Ρ᾽ὰ5 παῖνο οὐ ρα οοιηρ! ΐθ, οὐ οτᾷοο 
ἃ Δα π6116 ἰὰ τηοηβύγαθαϑθ βθηΐθποθ {πα ἀρρτόοϊόθ Ὀϊθηίοί ΘΟ ηΠιΘ 
6116 16 τπηόυϊίαϊξ οὐ 165 δοοιβαίθασθ 46 β'οοταίθ ρ]δηρόβ ἃ 1δ1η8 15 
ἀδη5 [1π|81η]6. 

1,86 βρθοίβδοϊθ 4θ5 ἀόδροτίθιηθηΐβ 46 ἴὰ ἀδιπαρορῖθ δἰμόμπίθηηθ 
ΤΟΙ] Ιδθαῖϊῦ Πδπη6 ἀθ Χόπορμοῃ α᾽ διηθυίϊπιηθ οἱ ἀ ἀόροῦίέί. 1] 
5᾽ ὀΐα!ῦ 116 α᾽ Δι {16 ἀνθὸ 16 τοὶ 46 ϑρατίο Αρόβι!αβ, ἀοπὲ ἢ] δά- 
πλΪταἱ 16 φΥδηα οαγδοίονθ; οἱ 165 1πδυϊ πθϊο 5 46 1ὰ ν1}16 ἀο ᾿γ- 
οασριθ βόα πἰβαῖ θη 501 ΘΒΡΥΪ, δῖ ἀνγαηΐ ἰοαΐ ἀρ 1 οτάτο, 46 1ὰ 
7υϑύο6, ἀθ ἰὼ βπηρ]οἷἱό, Θαβροοί 46 Ἰαοογηήδηλθ, οοιητηθ οἡ αἰβαϊ, 
ο᾽θϑί-ἃταῖτο ἀ6. ραυθα! 6 ῬοὰΓ 1685 [δοόἀόϊηοῃϊθηβ, 16 ῬΥΘΙΙΪΘΥ 
Ργόϊοχίθ 4} ἀοηπα οοηίγο [αἱ ἐπί βαἶδὶ ἀνθὸ ραβϑβϑίοῃ πη ἀδοτγοί 
ῬΆΡΙΠΟ 1αἱ ᾿πίργαϊέ 16 τοίουν, ἀὸβ αα΄ 1} ἐπὶ ραυ  ΡΟῸΤ το]  ΠάΤΘ 
Αρόβι]!αβ, ααἱ [αἰδαῖῦ ἰὼ σιΘΙΘ. θη Αβ816. ΠΠ 586 τοραῖίᾶα ἀόβουμδὶβ 
ΘΟ η6. πη γόνα 16 1,Δοόάἀόμηοῃίθῃ, οἱ 1] π᾿ μέβιία ροϊπί ἃ ρτθῃ- 
αἀτθ ρϑυ οοπίγο Αἰμόηθ8, ἀ8η5 165. 4.6 Υ61165 ἰπίθϑεϊηθβ 46 1ὰ ατὸοθ. 
Ἐπ 994, ἃ Οοτοπόθ, 1] οοιηθαίία!! ἃ οδίό α᾽Αρόβι!αϑβ, Μαὶβ Ἰὰ 
βπΐ 5. υἱθ ραθιαπο. [ω65 ϑ ραν αἴοβ αἱ ἀναϊθηῦ ἀοππό 65 ὈΙΘΠ5 
οη ΕΠ46, ἃ ΒΟ Πππίο ργὸβ 4 ΟἸγιηρῖθ: 11 86 τοῦϊτα 501} 565 ἀοιδαί ηθ8, 
οὐ 1] γ νόουῤψ Θῃ ΤῸΡΟΒ 1π86 πὰ ἀπὸ οχίγδιηθ συ θ. } ]|6886, οοοπρό 
α᾽ ἀρυϊοι! ατο οὐ 46 οαβθθθ, οὐ δοπιροϑαηῦ 065 ΠΠΥγ65. ααἰ [πὶ οπί 
[αϊθ ἀπ Ὀ6116 Τοποχηηόθ. ΠῚ ἀναὶΐ ρ]π5 ἀθ απαίτο- υἹηρ δ Δὴ5 απαπᾶ 
165. Αὐμόμπιθηβ, γόθοπο 65. ἀὐθὸ 165 ϑραγδαίθβ, τόνοαπὸόγοης ᾿᾿Αυγδί 
Ὧἀθ Ὀαπἰϑϑθιηθηὺ ρου οομίγθ [πἰ. ΜδΙ5. 11 π ραταῖΐ ρὰβ απ Χό- 
ΠΟΡΠΟΠ 8010 7Δηηαῖβ Τουθηι 86. χοι ἀΔη8 88 ραίτθ. ΠῚ β' ἐἰαὶΐ 
τηδ ὁ 5562 ἰατα, οὐ 11 ἀναὶδ ἃ]015 ἄθιιχ 418 ἄδηβ ἴὰ θαι (6 
᾿[Ὧρ6. Οδδ. ἀθὰχ Ἰθ ποθ ΠΟΙΉΠ65. ΘΟ αἰ ηΐ ἀ8η8 165 ταηρ5 ἀθ 
1 αυπιόθ αὶ ἐπὶ ἀόίαϊίο ἃ Μαμεϊπόρ, οὴ 868, ρα ᾿ραμπιποπᾶδδ. 
αυγΠπι5, Γαπ ἀθ5. ἄθαχ, Υ [αὐ ἐπό. Οἱ αἷξ ααθ 16 ρὸτ οὐϊόθταϊ! 
ἘΠ 580 00 αὐαδηὰ οἡ αἱ ἀρροῖία ἰὼ Γπποϑίθ ποῦν ὶθ. ΠῚ δία 
Ιὰ ΘΟ ΤΌΠΠ6 4} ἀγαὶδ 51} 88. (δίθ; ρα ΐβ, αγδπύ ἀρρυὶβ αὰ6 ΟἸΥ]- 
118 ὀΐαϊς ποτὲ θῃ Ὀτᾶγο, 11 [ὰ τοι 588 ὙΘΙΒΘΙ ΠΠ6 ἰαῖτηθ, αἰ- 

βΒδηΐ; «06. βαγαὶβ Ὀῖθῃ α6 πο Π]5. ὀΐαϊξ πηοτίθ]. » Μαΐβ, πιαῖοτό 
οϑί οἴου! 46 τόβιρπαίοη, 88. ἀοαϊθαν {πὶ ρεοϊόπαθ οἱ ἄπτα ἰοαΐ 
Ι6 γτοϑίθ 46 88 υἷθ' Ῥοιι 86 αἀἰδέγαῖτθ οἱ 86 Θοῃβο θοῦ, ἢ 856 ΤΟπιϊΐ, 

1, Οἢ ἃ οββαγό α᾽ δία] ἄδηβ 668 ἀθυθυβ ἐθὴρβ αὰ6 οϑὺ ὁουϊὑ αὐϊυθαθ 
ἃ Χόπορμομ π’ δἰαϊῦ δαΐγθ ομοβθ αὐ ΘΧουοῖοθ 46 τυπόίζουίαθ οοτηροβό 
ΥΘΙΓΒ 16 ἀδυχίοτηθ βἰδο1]6 αγαηὺ Φ. ὁθὅ. (6. 6.) 
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ΑΥ̓͂Θ Ρίυ5 αἀ᾽ατάθαν οἱ ἀθ ἐέοοπαϊἐό αἴι6 Ἰαπιαῖβ, ἃ ΘΟΙΏΡΟΒΘΙ 46 
ΠΟΙΥΘΔΙΧ ΟὈΥΤΆΡΘΒ, οὐ ἢ] πΠ6 ΒαΒροηαἰς 565 ὑταναῖχ ἀπ᾽ ἃ 505 ἀ6Γ- 
πἶθυ Ἰοαν. ΠΟ ἀγαῖῤ απαίγθ- υἱηρ -αἰχ Δη5, αἰΐ-οη, αἀπαπᾶ 11 ὀουῖνι 
16 ἰταϊό (ὁ5 Πουθηιιβ. (6 Τ᾽ Αἰέφιιο, 5ἱ ἰουίθίοιβ ὁ6. ρθε Πἰνγθ οϑί 
ἀδ 1αἰ. Π πιουταξ ρα 4 ἐθηρδ ἀργὸβ, ἃ ΟΟΥπίπθ, θῃ Π᾿Δηπόθ 
800 οἵ 954 ἀνδηΐ ποίθ ὁτθ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ ἘΌΒΙΥΑΙ͂Ν. 

1,65 ὁϊοροϑθ 486 165 Δποίθηβ οπὲ ἀόοουπόβ ἃ ΧόπορΠοη 86 ΓΑρροΥ- 
ἰοπὲ ππϊαᾳπθπιθηΐ ἃ 505 βέγ]6. ΟἸοότγομ, ρδᾶὺ θχθιῆιρ]θ, αἰῤ ααθ 66 
βέγ}]6 δϑὲ ρὶι8 ἀοὰχ απ 16 πιῖθ], οὰ ὈΐΘη ΘΠΘΟΥΘ απ 165 ΜΌΞΘ5 
οπΐ ρᾶυ]6 ρδγ ἰὼ θοποιθ ἀθ Χόπορμομ. ΘῈ ΠΕ Π]Π16η 86. ὈΟΥΠΘ ἃ τέ- 
Ρόϊζου ἃ ρϑὰ ρτὸβ 18. τηδτηθ οο86, βίποῃ 41] δρριαὰθ ἃ Χόπο- 
Ῥῇοη 16 πιοὺ ἀ ἀπ ροὸΐθ οομηίαπθ ἃ ΡΙΌΡοΒ 4ἀθ Ῥότγοϊόβ, ααθ 1ἃ 
Ῥουβπδβίοη ὀξαϊ! δββ186. 50} 805 Ἰόνγθβ. [ΠῚ δὲ οογίαϊῃ 16 168 
ὀουῖ5 46 Χόπορμομ βοπί 6ὴ βρόπόναι ἀπο ἀργόδθ]θ Ἰθοίαγθ. [5 
Ι6 ἀοϊνοης βαη8 ἀοαία ἃ [4 Εἰ πη ρ] 1οἷτό, ἃ 16 οἰατίό ἀ6 Τ᾽ ὀ]οο 10}, 
ἃ οοἰΐο στᾷθο πὸ πιδηϊόγόθ ἀοῃξ ρᾷ116 Οαϊ ΕΠ 6 ῃ; τηδῖ5 115. 16 ἀοἹ- 

νηΐ Ὀΐθη ΡΪα8. Θπθοῖ ἃ [Ἰπιόγδὲ οα ἃ 1᾿Ὁ{ΠΠ16 465 Ομ ο5685 απ θχ- 
ΡΠαπθ οὰ 416 ταροπίο ᾿᾿δαΐθαγ. 51 Χόπορμομ γαῖ ραββό 88 νυἱθ 
ἃ ΘΟΠΊΡΟΒΟΙ 685. ἀἰβοοῦγβ, 1 δαγαϊξ μὰ ἃνοὶγ ἀθ5. δαπηταίθατβ 
ἃ Αἰμόμποϑ, οὰ ρδιμηΐ 165 διηαίθαυβ ἀθ 1 δἰ οἰβιηθ; τ 818. ΟΠ. ΠΘ 16 

Ηἰγαὶϊς ρὶὰ5 σαθὸτο δυϊουγά μαΐ, οαγ 11 π᾿ αναὶῦ ροϊμξ 66 ἴθι βαοτό 
585 6486] ἢ π᾿ οδϑὲ ρὰβ ἀογαίθυσ. Χόπορῃμομ π πιδηααδὶΐ μὰ 
αἸππαρὶ παίΐομ, πιαῖβ ἀθ οϑίίθ ἱπιαρὶ παίϊοη αἱ πθ οοηγίθηΐ απ ΔῸΧ 
ΘΘΏΤΘΒ ἰθιηρόγνόβ. ΠΟ ὀΐαϊξ ργθβαπθ ἰοὰξ ταΐβοπ, 81 16 ρει15. αἶτο. 
Οοίίθ ταΐβοη β΄ δηϊπηδῖξ 8862 ρου π᾽δίτ6 ροϊπέ ἴγοϊάθ: τιδΐὶβ 18- 
πιαὶβ Χόπορμου π οοημπαί 14 ραϑϑίοη πὶ 1 Πουβίαβμηθ. 1] ἃ 
ἀόουῖς 1αἰ-τηδπιο, Ὀΐθη τΐθαχ 416 πὸ [οπύ ἴαϊξ ἰοσαβ 165 ΟΥ̓ ΘΊΘἙ 
ΔΠΟΐΪΘΩ5. Οἵα πηρθάθτμθβ, 1ὰ οαγδοίδτθ ρδυ ΠΟΌΠ6Υ ἀθ 500 β[γυ16 οἱ 
ἀθ 865 οανταρθθ. ΟἿ δέ ἄδηβ 16 ἀθυῃίου ομαρὶ ἐγ ἀὰ ἐἰγαϊό ἐ6 
ἴα Οἴια586. Δὰ ᾿ἴθα 46 ἀἰβοουσίν, δρτὸβ ἰδηῦ αἰ Δα 68, 58 465 απᾶ- 
Εἰ 65 ααἱ πὸ ποι βοηξ ρᾷ8 ρατγία  ἐθιηθηΐ βΘη 51 0168, 16 ἰτϑαΐταὶ 
οοἰΐθ ρᾶρο ουσίθαβο ἃ ρ]π5 αἀπ Εἰ γ6, ΘΔ ΟἹ Υ ἰτοῦγθ 1 ὈΡ᾿ πΠΙΟἢ 
ΡΘΥΒΟΏΠ6Ι16 ἀθ Χόπορ!οη 80} 168 ΒΟΡ ἰΒίθΒ : 

« 9᾽᾿ δἀπιῖγο απ ο08. ΠΟΠΉΠῚ65 ΔΡΡΟΙόβ Βορῃ ἰβίοβ ργόξοπθηξ ΡΟ ῈΣ 
Ιὰ ΡΙαρατέ σαϊάθυ 165 θΌπ68 σΘη5 ἃ ἰὰ γογίπι, ἰδ ηαϊβ αα᾿ 115 168 
τηὸπθηΐ δ Υἱθθ. ΟἿΔΙ ΠΟῸΒ ΠΔΥΟΠΒ ΘΠΘΟΙΘ Υπ ῬΘΙΒΟΠΠΘ 6406 168 
ΒΟΡἰβίθβ ἀπ ἰοῦ αἰθηξ τοπᾶπ Πομηπηθ ἀθ Ὀΐθπ, δὲ ΘΕΧ- ΠΠδΠ65 
Ὧ6 ΡΒ] ΙΘηΐ Ρ88 ἀ᾽ ὁοτἐβ ἀοηΐ 14 ἰθοίπγο ρα 586 ἔαϊτο 465. ΠΟΙΙΠΊΘΆ 
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γϑυπιθχ. [15 ποηὐ Ῥγθϑα 116 Ἰδηηαὶβ οΟπιροδό 416 65. ΟὔΥΤΑΡῸΒ 
ἔν οῖθ8, αὶ ἢ6. βούνθηῦ αὑ᾽ὰ διησβθι πα} ΠΠΘπηθηΐ 16 ἤθπθ886, οἱ 
οἱ ἰὼ νουῦΐα π᾿ θη 6. ΡΟ] τἴθη. Οθὰχ αἱ οβρόταϊθη γαϊποπιθηΐ 
Υ ποπνοῦ ἀπθ]α 6 ἰηϑίμποίϊοη 501146 ρουάθηῦ Θὰ} (θη ρ8 ἃ 68 
1|γϑ: 115. π᾿ οπὐ Ρ] 5 16 σοῦ ἀθ5. ὀψπιθ5. αὐ1165, 115 ἀρρυθππθπῦ 68 
ΟΠΟΒ65 πιδανγαῖ8θ8. 96. ΓΘΡΙΌΘΠΘ. ἐογθιηθηΐ Δὰχ ΒΟΡἰδίθβ 4685 (ΟΥ͂Β 
ΔΊΒΒΙ ΘΊΆνΘΒ. Μαῖβ 16 165 Ὀ]διηθ διιϑδὶ 46. τϑιηρ} ΘΒ. ὁοΥ 5 
Αἰ ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ Τϑομθγομόρθβ, οὐ Ἰαπηαῖὶβ ἀθ Ομ Π6 8 ρθηβϑόθϑ ὀρ 165 
Ὧ(6 ἴὈΥπιΘ 68. ἸΘΠΘ5 ΘὍη8. ἃ ἰὰ γουΐι. ῬΟᾺΪ τηοΐ, 186. Π6 5115 
αα πῃ ΠΟΠΊΠ1Θ ὙΠ] ΓΘ; τηδὶβ 16 5818. 46 1ὰ ῬΓΘΙηἰὸ 6 ̓πβίμπι θη 
ΠΟ] νἱθηῦ 46 ἰὰ παίασθ τηδιηθ: δργὸβ 6116, 11 ἔδα! ὀομβα ον 
165. ΒΟΙΏΠΙ65 ΥἹΔΙπιθηῦ β58ρ6 85. οὐ ὀο]αἰγόβ, οὐ ἤθη ρᾷ8 οϑιχ απὶ πθ 
ΘΟΠ μα Ιβϑθηΐ αα6 1᾿ἷὉ ἀθ ἐτορου. ρου δγθ. ᾿ποὴ 8[γ16 68{-1} 
ἀόρουτννα 4’ Ἰόραμοθ. Φ6. πὴ 815. ροϊπί δ ]οὺχ ἀπ [6] ἀγαηίαρθ, 
815 184] ἃ οὐ 46 ἐγδοθυ 165 ΙΘΟΟῚΒ πόρθββαι το ἃ οθαχ αὶ 86 
[ουτηθηΐ ἃ ἰὰ νϑυῦΐα. ΟΥ 66. πθ βοῃΐ ρᾷ8 4685 τηοίβ ααὶ ρϑαγθηΐ 
[π50|1Ὁ6, ὁ0. β50ηῦ (685 ρϑηϑόρβ, 51 6}105 βοῃηῦ θοηπθβ. Βίθῃ αἾδι- 
[105 4 ΠΙΟΙΪ ὈΙδιθης 165. ΒΟρΡ ἰϑίθϑ ἀπ 1001, πδῖδ ΠΟ μὰ 65 
ΡῬ.ΠΙΟΒΟΡ 65, ἀὸ πηϑίγθ ἐοαίθ θαι ᾿παϑίτ6. δὰχ πιοίβ οἱ 4θ πό- 
ΘΠΙΡΟΥ 168. ΘΠοΒ65. 096 5815 α.8 ἰθπῚ8 ὀου] 8. βοὴ θη ΘΟΠΙροΟΒόβ, 
οὐ ἀὐϑὸ τηόΐῃοᾶθ: διι581 π᾿ δυσοι - 15. ρᾶ8 4Ὧθ ρϑίῃθ ἃ ὙΘΡΙΘ μα ἴ6 
517-Θ- ΟΠ 0 ὁ6. απ οδί ἀόϊβοίιθαχ Θὴ πιοὶ. Απ τοϑίθ, 1 ὁου δ 
ΡΟᾺΣ ὄίθ γίδὶ, ΠῸη ΡΟ} ἴαῖγο (65. ΒΟρἰϑίθϑ, τηαΐβ 405. Βαρθ 5. οἱ 
Ἃ65 σθὴβ 4 Ὀΐθῃ, {6 γϑχ 416 τη685 Οανταρθβ βοϊθηΐ π|1165, οἱ 
ΠΟ Ρᾶ8 5Θ.]οηθηΐ 4118 16 ραγδιϑδθηῦ; δ] 16 ΥΘῸΧ 6416 Πι}]} πΘἢ 
Ρ.ΪΒ56. 78 Π|δ 18. ΓΘΉΥΘΙΒΘΙ 165. ὈΥΪΠΟΙΡ65. [65 Βορϊδίθθ, ἃ ὁ0ῃ- 
{{8116,. Ω6 ρϑι]θηΐ οὐ π᾿ ὀουϊνθηΐῦ 416 ΡΟ ὑγΌ Θ᾽ οὗ ῬΟῚΪ 8᾽6ῃ- 
ΤΙ ΘΒΪγ; οὐ 115. 6 βοῃΐ ἃ ρϑύβοπηρ α᾽δπθαμθ πἰ 16. Οδὴ 11 αὟῪ δαί 

7διηαὶβ οὐ 1] αὟ ἃ ρδ8 πιαϊηίθηϑηΐ ἀπ 5618] βᾶρ6. ῬδΥΠΪ ΘΧῚ 66 
Ιθὰϊ οϑὺ Ὀΐθη 8865. 4 ῸΠ 165 ΠΟΙΏΠῚΘ ΒΟρΡ ἰδβίθθ; εἰ Πό(ββαηΐ, 
ΔῸΧ γϑὰχ ἀἄὰ πο η8 (65. ΠΟΙΊΠΊΘΒ ᾿αἀ᾽Ἰἢ 56 8 ΤΑἰΒΟΠ 8018.» 

[μ6 5έγ]0 46 Χόπορμομ π᾿ὰ τίθη ἀ'υ ἤοῖθὶ οοιημπηθ θ᾽ αὶ (68 
ΒΟΡΠΙδοϑ, ἢἱ πιδηθ αἀ᾽ αὐ ἰβίθιαθηΐ γῶν }}} 6 Θογηπιθ οοἰαὶ ἀο Τμα- 
γα 146. Νοη ρᾶ8 4α᾽1} βοῖϊς ρβο πηθηῦ 58 η8 δι: τηδὶβ ᾿᾽αγῦ ΗὟ 
οϑὺ αυ᾽ ἃ 1 ὁἰαῦ Ἰαίοηΐ, 8ὶ 16 [0886 αἰγτθ. 1, ὁουῖναὶπ π6 Υἱϑθ ροϊηΐ 
ἃ Τοῦ; 11 ΘΔΡΡΙΪα 86. παϊαᾳαθιηθηῦ ἃ ΘΧΡΟΒΘΙ ἀῦθο πρίξοϊό 88 
Ρθμβόρ, ἃ 1ὰ πηοηίγον τοὰΐ ϑηἰὸγθ, ἃ θὲ Ὀΐθη αὐ! που ἰὰ ροχίόθ 
οὐ ᾿᾿ ὀξθμάπιθ. Τ᾿ατῦ 46 Χόπορμοῃ οομβίβίθ ἃ ἐοπί αἶγθ, οὐ ποὴ 
Ρᾶ5 ἃ τίθη ἰαΐγθ ἀθνίμθι; ἃ βαΐνσο δχδοίθιηθης 165 ἀὀἀποίίοηβ, οἱ 
ΠΟ. Ρᾶβ ἃ ΒαΓρΙθη τ 1᾿ ἀββθηξπηθηΐ: ἃ ΟΠΟΙΒΙΓ 168. ΤΟ 78 οὗ 168 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ [05 Ρ]8. πδίαγοβ, οἱ ΠῸΠ ρᾶ5 168 Ρ]18 585 ββδηΐβι 

οὐ ΘΒ, 
-»-. 
ἔτ 



᾿ 
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Θηἤη ἃ ΡΙΔΘΘΙ 165 ἰθυηθ8, ΠῸῚ ΒοΪηΐ Θὴ Ταΐβϑοη ἀθ θὰ" γαίθαῦ. 
Ρἰξογοβαιθ οὐ πιαβίοα!θ, πιδὶβ Ἰὰ οὰ 165 ἀρρθ! !θηΐ 1[᾿πϑᾶρθ ΘΟ ἢ 
οὐ 16 φόμπϊθ ἀθ 1ἰὰ Ἰδηρῖθ. 

ι 
ΟΥΥΒΑΘΕΒΞ ΡῈ; ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

46 πὸ βαυγαὶθ ἐτῸΡ [6Π1οἷτον Χόπορποη αἰ ἀνοὶ" 51 Ὀΐθη θὰ 60η8- 
οἴθῃοθ 4 ὰ πμαίιστο 46 80η ἰα]θηΐ, οὐ ἀθ β᾽ δίτθ γοϊοπίδ Γθιηθηΐ 
τόἀαϊς ἃ τὸ! α᾽ ὀουναῖη ργαίαπθ. 5.65. Ρ]Ὲ85 τη] ΟΟ ΘΒ. ΟἸΥΤΆΡΘΒ, 
οοαχ οἱ {1 οϑὲ ἐοπθό βουγοηΐ δι-ἄθββοῦβ ἀθ 1πἰ-τηδπηο, 1᾿ 4 ροϊοσὶο 
6 ϑοογαίε (1), ρᾷγ θχθιηρῖθ, οἱ 1 Εἴοσο αἰ Αέριϊαβ, βοπὲ οθαχ ρῥτέ- 
οἰβόπηθπέ οἰ 11 ἃ σόῦϊα ρθη ἀπο απθίοῖβ πῃ ἰοη Ρ]18 ὀϊθνό 
οἱ αἰξοϊ πάτο ἰὰ αἱρηῖϊό οταίοϊτθ. Μαῖβ, σγᾶοθ ἃ θα, 1] ἃ ργθ8- 
46 ἐοπ]οαγ8 511 ΤΊΘΘΉΓΤΘΙ 88. ἰβ6 0 ἃ 565 [Ὁ]065. 8365. ΠΥΤΘΒ ΠΘ 
βοΐ Ρᾷ8 ἴοι 465. ομοίβ- α ὥαντθ, τηδῖβ 1 ΗὟ 6 ἃ ρΡᾶ85 πῇ 868] 
απὶ βοῖ} ὑπ Οαντθ β58η85 γα θα. ΑἸ581 ὈΪΘη Χόπορμοη οϑί-]} 
ααΐτθ ὁμο86. αα ἀπ ΠΒΑΌ]6 οοπβίγποίθ" ἀθ ρἢγαϑθθ. Οὐδ τ 
Βοπιπθ α᾽ ἀχρότίθποθ οὐ 4θ οοῦξ, απἱὶ γόαϊρθ 165 Ιθοοὴβ αα} ἃ 
Θῃηἰοπάπθβ; ααἱ τδοοπίθ 165 ὀγόποιηθηίβ ἀοηΐ 1] ἃ ὁ ἰόπηοΐη, οἷ 
αα} ἃ. οπίθηαπ τϑοοπίρυ; απὶ ΘΟΠΠΠ] 116 165 ΟὈΒΘΥγ δίοπ5. απ} 
ἃ ἰαϊίθ5 Πιϊ- πηδ πη 581 65 ΟΠΘΥΔΙΧ, 5801 [ᾷ ΟΠ Ά556, 50 165 ΠΠΆΠΟΘΕ, 

58} ἰὼ ΡΟ ΠΙ] 6, 581 τΏ1}16 πα] θίβ. Οὐδδῦ τἀπὶ ΡΟΪΥΘΥΆΡἢΘ. ΡΥΓΘΒΟΙΘ 
πΠίνΘΒ6], ααἰἱ ἔους ποὺη Ρὰ5. ΡΟΤΓ ἰαἰτο ρϑυ]6Υ 46 1πἰ, πἰ ρον 
ὉΠ Ὑ1] ΙποῖΘ. πα ῖβ ῬΟΤ ἐΟ] ΔΙ ΓΘΥ 165. ΠΟΙΠΊ65. οὐ 165 ΤΟ ΠαὙΟ τηθ1]}- 
Ιθ15. οι ὰ 66. ααἰ ἴθτα γίντθ ἃ Ἰδιηδῖβθ 565. ὁοτιθ, τηδπιθ 165 
ΡΙὰ5. [1 0165, ρᾶτοθθ αα1 ἃ αἰϑδό ἀδη8 οἤμδοθη αἶα ΠΠΘΙατ 65 
ῬΆΤΘΘΙΙΘ5. 46. 500 Ά1η6. 

ΤΕΛΙΤΗ͂Β ΡΗΠΙΟΒΟΡΗΙΟΌΕΒ, ΡΙΑΤΟΘΌΕΒ, ΕΤΟ. 

[6 ΡΙὰΒ ργέοϊοιχ οἱ β8η5 οοπίγοαϊ 16 Ρ᾽π5 γίναμπὶ 468 οαγαροκ 
46 Χόμορ!ιομ, ο᾽δϑὲ 16 τϑθοιθὶ! 68. Θομυθυβα 0 η8 ἀθ ϑοογαίθ, 1685 
ΜΜέρμιοϊγοβ. Οα π᾿θϑὺ ρᾶὰβ απ Χόμπορομ 86 βοῖ} ἀοππό Ὀθδποοιρθ" 
ἀθ ρϑίπθ πὶ βοῦῦ Θῃ ΑἸΒΡΌΒΘΥ 68 ραυθ685 ἀδηὴβ ὑπ ΟΥ̓ΓΘ βα ϊ8- 
[αϊβαιέ, πὶ πηδηθ ΡΟῸ’ τορτοάπίὶτο ἀδηβ ἐοαίθ ᾿θὰν γόγἐ6 ἀγδπιᾶ- 
[16 665 βοὸμθβ οἂ ϑβοοιαίθ οϑὲ 16 ῬΥΪποῖραὶ δοίθασ. [1 5᾽ 6δί 
ὁοπίοηίό ἀ6. οοἶβίγ, ρϑυτηΐ 165 ΘΟΠΥΘ Βα 0η8 4} ἀγαὶ 1415. τό- 
αἱρέρβ, 6 }165 ααὶ ροπγαῖθπέ 16 τΐθχ ΒΟΥ ἃ 1 ΔΡΟΪοΟρῖΘ (65 
ἀοοίτϊποβ 4θ 50} πιδῖτθ, οὐ ΑὟ δ] αν ἀπ 6] απ65 τό θχὶ 8 ῬΟῚΓ 

1, ογοΖ ἰὼ ποίθ ἀ6 1ὰ ρ. 282. 
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τηϊθαχ [αἰ ΤΌΒΒΟΥ 16. 5618 ΑΘκ, ΔοίίΟη5. οὐ (65. ρΦΙΌΪΟ5 46 80- 
οὐαίθ; ραΐδ 11 ἃ τὴῖβ ἰθ ἰοαῦ ἀδηβ ἢ ΟΥΓ6 [6] απ6}, οα ἃ Ρθὰ 
Ῥτὸβ, οὐ 1᾽ἃ ραυΐαρό δὴ απδίτο ᾿ντθθ. ΟἹ δοοιϑθ Ρ]αΐοῃ αἾΔγΟν 
ἀοππό ἃ ϑοοίαίθ ρ]ὰ8 ἀ᾽ ϑρυῖῦ αα1 ποθ ἀγαϊ: Χόπορμομ, δι 
οΟμ ἶγ6, [αἱ θη. ἃ Οίό ααοίαθθ ρθι. Οδγΐθθ, 16 νίδὶ ϑοοαίθ 
αγοὶ ΡΙ15 46 γϑῖνθ, Ρ115 4ἀθ ἤποϑδθ οὐ ρ18 4 φυᾷᾶοθ απ οϑΙ αἱ 
465 ἡΜόηιοῖγο5. Μαὶβ οϑίΐθ ἱπηᾶρθ οϑὺ Πα ὸ]θ, Ὀῖθη 416 56η51016- 
τηρηΐ Δ! Ὀ]16: οἶοδί ἰου]ου β Βοογαίθ, ο᾽ δ -ἃ- αἴγ6 16 Ρ]8 δἰπιδ0]0 
οὐ 16 πιϑί Πθιι ἀ65 Ποιημηθ8. Χόπορμοῃ ἃ ἴαϊξ πιΐθιχ απ6 ᾿π5 161 
Βοογαίθ, 1] 1.6 ἴα! ΔΙ ΠΊΘΥ, 

Τ᾽ Αροϊοσὶο οδῇ ἀπ τηογόθϑι ἴοτί ὁοπτί, Ἔα ΚΡ δτωΣ ἀθιηῖ-Ρρο- 
Ἰόμηΐα 6, αὶ πθ γαπί ρᾶ8 ἃ Ἰηοϊ το ροέϊ6 ὁοηνθυβαύϊοῃ (685 ,7έ- 
γηοῖγ65. Τ᾽ Εοοποηνίψιια οἱ 16 Βαηᾳιιοί βοπί ἄθιχ ἀϊδίοριιοβ βοοτᾶ- 
{14168, 16. ῬΥΘΙΪΘΙ 50. 1᾿Δαἀμ  ἰβίγαίο ἀοιηθϑίίαιιθ οὐ 1᾿ἀρτὶοα]- 
ἰπγθ, 6 βθοομῃᾶ 811 αἶνθιβ ρβοϊηίβ 4θ πιοῦαϊθ. 1  Πλόγον, οϑὶ ὰἢ 
ἀἰδίοριιθ θηΐτθ 16 ἔγταμ Ηϊότοη οὐ 16 ροῤΐο Θ᾽ηομϊάθ. Οὐ θϑύ 16 
ΡΔΙΆΠὸ]6 ἄπ ἐγίδῃ οὐ ἄπ βίπιρ!θ οἰζογθη, ἄγθὸ θ8. ουβθυναίοη8 
πα ]οίοιδο8. 58}. 1᾿ἃτὺ 46 φΟΠΥΘΙΠΘΙ 168. ΠΟΙΏΙη05. Ο65. αἸΔΙΟρΊΙΘΒ, 
οἱ Χόπορ!οη ἃ πιῖϑ (αὶ βῖθη Ὀθδαθοαρ ΡΪὰ5 απ ἀΔη5 165 Μδηιοῖγο5, 
οὐ διιβδὶ 165 γαῖ [ὁβ. ρο ατι68, Οὐοηδύϊέἐϊοηβ (6 ϑραγίο οὐ α᾽ Α- 
ἐϊιὸγ,ο5 (1), Πὸουθηλι5 (6 1 Αἐξέηιιο, βαϊπδθηΐ ἃ [αῖγ 6 ΟΙαβΒο Ὶ ΧόπορΠΟη 
ῬΔΥΤΩΪ 168 ῬΒΠΙΟΒΟΡΙΘΒ ΠΟΥ 8} 1868, ΠΟ θᾶ5 811 ΡΙΓΘΙΙΪΘΥ τϑηρ', ἰδῃΐ 
56 φαΐ, τηδ1]5. ἃ πῇ γ8ηρ' ἐγ 5- ΠΟΠΟΥΔΌ]Θ. ΘΠΘΟΙΘ. 

Π᾽ Δυίτοβ ἰγαϊόβ, ἀπ ρθητα ἴοτὶ αἰ ότοης ἀθ οοαχ-ὰ, 1 Εἰ χω- 
ἑαΐίοτ, 16 Οοηιπαηάαρέ ἀ6 Οαυαϊογῖθ, 16. Οὐἠα886, βοῃῦ οθαχ ρϑαὺς- 
δίγο ααἰ τϑη θυηθηῦ 16 θ115 α ἸΔόθα. οὐἱρῖμα]θ8, οὐ ααἱ ργοανθηΐ 
16 πιΐθαχ 14 Τδοομαϊό 46 1᾿θβριϊ 4 Χόπορμομ. 1] ὀΐαϊί ραββό 
πιδῖγθ ἀδη5 165 ἀὐΐβ ἀοπί 11 ἰγαραῖϊ! 165 ργόοθρίθβ: 1} 105 ἀόου 
6. πιδῖζγ6 οὐ ἄγθὸ διηοπ. ΜδΙΠπθαυτθαβοιηθηΐ ἰοπῦ ἃ οἰδηρό 46- 
ραΐβ. Ῥγθβάπο ἰοαὶ 1Ἰπιόγδὲ ργαύϊαπο ἄθ 608. {ῸΪ8. ΟὈΥΤΑΡῸΒ ἃ 
ἀἰδρασα; οὐ ἀ᾿}Π|Θ 015 115 βοηῦ αἀἴἀπθ παία]ο {1ῸΡ βρόοία!θ ΡΟῸΣ 
46 6 πιὸ παϑαγτᾶθ ἃ δὴ αἶτθ ἰοαῦ 16 Ὀΐθη α 1086. Θἢ ῬΘΏΒΘΙ 
ΤΟ Ϊ- ΤΠ Π]6. 

1. 14 Οοηϑδεϊξεοη α᾽ Αἰϊιδηο8. οδὺ γαηρόθ ἱπαϊπθπῦ ῬΆΤΤΩΪ 165. αὐὰντὸβ ὅθ 
Χόπορμουῃ. Οδὺ ὀουὶὺ τουποηίθ ἃ ᾿᾿δηπόθ 434 θηνίσοι, οὐ ο᾽ββύ, αὐϑὸ 168 αό- 
οἸαηηδύϊομβ ἀθ Θογρίαβ, 1 Ὧπ 65. ῬΓΘ ΠΟ 5. ΤΟ Πα θηὐβ 46 1ἴὰ ΡγΌΒ6 αὐῤίαμθ. 
Οη πὸ βαεϊῦ ἃ απ} δαΐθαν 1 αὐὐυῖθαθν, --- 5. 165 Πσυονιιδ ὁ 1 Αἰξέψιιο, νΟΥ̓ΘΖ 
Ρ. 2838, 1. 4. (Ὁ. 6) 
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ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝΒ ΗΙΒΤΟΒΙΘΌΕΡ, 

[,6 ᾿ἶνγθ ααὶ ἃ ἴαϊξ 1ᾳ τόραϊαιμου. 46 Χόποριοιῃ οομημηθ ᾿ἰδβίο- 
τίθη, 80η ομοί-α Θαντθ ἃ ΘΟῸΡ 5811, ο᾽οδί 1 Δμαϑαδο, δυϊγθιηθηΐ 
αἰδ 16 τόοϊὶ 4 1᾿᾿δχρόαϊπϊοη ἀθ Ουταθ 16 ὅθαπ ἄδηῃβ 1ἴὰ πααίθ 
Αβῖ6 οἱ ἰὰ τοίταϊί ἀθβ Ὀὶχ ΜΙ|Π6. Χόπορμομ θὴ ὀΐαϊ[. Π 5Ὺ 
ἰτοσῦγαῖ ἃ ρθ ργὸβ ρᾶσγ παϑαι, οοιημηθ 1] 16 οοπίθ 1πἰ-Τ πη ; 
τηδῖβ, ἀρτὸβ 16 τηοτὲ 465 ομϑίβ 4θ 1᾿ διιηόθ φυϑθοαιθ, 11 {ὰξ ἀπ (65 
οἶπᾳ ομϑίβ πουνθαῖχ απ οη ὀϊπί, οἱ ααἱ οομιηδηαόγθηΐ [᾿ητηοΥ- 
6116 τοίγαϊίθ. [,ἃ παιταίίοη οϑὲ οχϑοίθ, ἀέόία ]όθ, τό μοάϊαμθ, 
Βα Πϑδιηπηιθηί δηϊμηόθ. 1 Ὀανταρθ οϑ Ὀΐθη οοτηροδό, οἱ 1᾿᾿πἰότϑι 

86 βού ἀἰππ Ὀοαῤ ἃ [᾿Δπίτο ἀθ ὁ68 βορί ἴντθϑθ. ΠΠ ΠὟ ἃ Ρδϑ 
66 αα Ὅπ Ρουτταὶδ ἈΡΡΘΙΘΥ 05 πιογοθαῦχ Ὀγ}Π18Δηΐ8. [205 ῬΟΥ ΓΑ 8, 
τηδιηθ οοἸαὶ 46 Ογταβ, βοηΐ ἀΔη8 1ΠΘ Τηϑη 1} 6 Β5Π12016 δ᾽ 1Π ΡΘ ΠΕΘ, 
οὐ πθ6 ἐστᾶποιθηξ ρὲ 58: 16 τϑϑίθ 4 Γοανταρθ. [,65 ΠΑΥΘΔΉΡΊΙΘΒ ΠΘ 
βοπῦ ριὸγτο 46 606 απ 6 1165 οπΐ αἴ δίγο ἀδη8 1ὰ τόδ! 6, 468 Θχμοῦ- 
ἰαϊϊομβ, ἄθϑ ΘΟ 6 118, 465. ΧΡ ΘΔ ΙΟΏΒ. ΘΟΙΉμΘ. Θὲ. ΟΟΙηρογίαϊθηΐ 
οἱ 165 οἰτοοπβίδπορθθ, οὐ 165 μαθιἐπθθ απὸ διτηόθ οοιηροβόθ ἀρ 

γοϊοπίαϊγοβ. [Γ᾿ ἰδίου θη η6. 5 ὉᾺ0116 ροϊπύ ποη ΡΪα8 ἃ ἀόουγθ θα 
ἀόἰα1}} 165 ρᾷγ8 αα} ἃ ἐγανγθιβέβ, πὶ ἃ ἴαῖγθ 46 θοιηρ θίβ ἰἈθ]θαῦχ 
65. τπιυτβ οὐ ἀθ 1ὰ ΡΥ ΒΟ πομΪ6 65. ΡΘΌΡΙ65 απἱ 165 ΒΔ οηΐ: 
ααθΙαθ5. ἐγαϊβ 1αἱ Βα Πβοηΐ, οἱ οθιχ-Ἰὰ βοα]θιηθηΐ απ 16 ἸΘοίθαν 
ἃ Ὀοβοῖίπ 4θ ΘΟ ῃ δῖ 6. ΡΟΤΤ ΘΟΙΠΡΙΘΠατΘ 1 παίπτο ἀθ8. ΟὈϑίδο! ΘΒ 
ἀομὺ 165 Πὶχ ΜΠΠ16 οδαΐθηΐ ἃ ἐορ θυ. Οδ ααἱ ομδύτηθ βατίοαί, 

οἶδ 1ἃὰ τηοάοϑιϊθ ἀὰ παιταίθαν, ααἱ γαὶϊξ θὰ 1]-τηδιηθ ἀπ Ρᾶιΐ 
5' ριδηᾶθ ἄδηβ 16 βα!αὶ 46 565 ἔγὸτθβ αἰ ἌΓ ΠΙ68, οΘϑύ 850 ΘΟΙΤΑΡΘ, 
οἾθδί 88 ροιϑόγόγαποθ ἱπαοιηρίδθ!θ, ο᾽ δὲ οϑίίθ ρἱόἐό ποὴ αἰϑοίέόθ, 
πὶ Ταϊ ἔαϊξ γοὶν ἰου]ουγ8. ργόβοηίθ ἀπὸ βοτίθ ἀθ ργουϊάθποθ αἷ- 
γἷπθ, δὲ ααὶΐ [αἱ ἰαϊδ παϊνθιηθπί ταρροτίου ἃ απθ]α 6. ἱπδρί γα 0 η 
ἀἴ θη Βαπ 168 γόβοϊαἰίοηβ οὐπέγθιβθθ οὐ ὄπουρίαθβ αὰ6 [αἱ αἴο- 
ἰαἰν 1 πότοϊβπιθ ἀθ βὸπ οοῦυσ. ΤΙ Βοιμιθ ἀγαὶ ἐἰό σταπᾶ ἀδηβ 46 
[οΥ 1 0165 οοπ]οποίπτοδ: 1᾿ ἰδίου θη π᾿ θϑὲ ρὰβ ἀθιηθαγό ἱπᾶϊρπθ ἀθ 

Τ᾿ ΠΟΙΉΙΏ6. 
Χόμορμομ, ααἱ ἀνγαῖϊξ ρα] ΠΤ οανταρο ἀθ ΤΠπογαϊάθ, θη ἃ 

ὀουὶξ 1α οοπεϊπυδίίοι, οὐ ἢ] ἃ ρουββό 80η τόοϊξἑ Ἰυϑαπ᾽ὰ ἰὼ Ὀαΐα 1116 
Ὧ6 Μαμίϊπόθ. 1,65 Ποϊδηΐηιιοβ, οοδέ 16. εἐἰ{πτὸ 4 οοίΐθ μἰβίοίθ 

αἰνίβόθ θὰ βαρὲ Πἶσυθϑ, π’οπύ σαὸγο α᾿ Ἰηρογίδποθ απ Ρδ1 ἰὰ Ρέ- 
Ππγΐθ Ὧθ τοηβϑὶρηθιπθηΐβ Οἱ ὨΟῸΒ ΒΟΠΊΠΙ6Β. ΤΟΙ γθιηθηῦ ἃ 66 
ἀθπι-ϑἰδο 16 ἀομὶ 61165. Θομα]θηΐ ἃ ροὰ ρῥτὸβ Ια ἰδθῦπθ, ΟἿ ϑδί πῃ 
γόοϊ! ἱποοπιρίοί, βαπ5 ὑτὸρ ἄο βεϊίθ, σόπόγαϊθιμθηβ ρθι ἱπιραυῖδ!ὶ, 



288 ΕΡΙΤΙΟΝ ΞΟΟΙΙΑΙΒΕ 

οἱ οὰ ΠὍΠπ π6 Τϑοομηδῖς ρ88 ἰοαουτ5 1 ΘΒΡΥΪ , βίποη 1ὰ τηδΐπ, ἄθ 
Τ᾿ δαΐθαν ἄθ 1 Αημαϑαδο. 11 ἴδα! Ρ]ὰ8 απ ἄθ Ιὰ ῬομπΘ γοϊοηίό ΡΟΣ 
Υ (γοῦν 1, ΘΟΙΏΙ6 ἴοπηΐ Πα 6] 165-18, ΤΊΘη αα] ΤᾺΡΡΘ116 ἰὼ ΤῸ 6 
α Ἠότοἀοίς. οὐ 88 τηϑῃηϊόσο. Οὐδ᾽ π᾿ϑϑί ρὲὰ8 Ἠόγοδοίθ αἱ δαυγαῖϊί 
5] Ἰόρότοηηθηΐ ο] 1886 80}. Ἃ65 ὀγόπριηθηΐβ [615 απ ἰὰ ρεὶχ ἀ᾽ Απ- 
[α]οϊ 5. οἱ 14 Ὀαΐδ.}16 ἃ᾽ Ζὰροϑ- Ροΐδιηοθ; ὁ6. π᾿ θϑί ρᾶϑ [αἱ βαϊίουῦ 
πὶ δαγαῖϊν οὐὈ]16, Θομιπθ ἔαϊδ {1ῸΡ βοαγθηΐ 1᾿ ἰδίου θη, 165. ΠΟΠῚΒ 
σ]οτίθαχ ἀθ Ῥόϊορίι5, ἃ ΠΠραμπιϊποπάαβ, 46 Οὐποη, 48 Τἰπιοίϊόο. 
Π ἴδαν Ὀίθη αἷτο ααθ Χόπορμομ, ἃ ααδῖγθ- ρῖθ ΔΠη5. ραββόβ, 
ΑΥ͂ΘΟ 565 ΡΙ͵υρέβ ρο! Πα π685, οἱ ἄδηβ ἀπ6 τϑίγαιθ οἃ 1685 ΠΙΟΥ̓ΘῊΒ 
Α᾽Ἰηἰουτηδίϊοῃ ἀθναῖθηΐ 1αἱ [αῖτο ἀπ ροὰ ἀόΐαπί, π᾿ όία!ϊς ρὰ85 ἃ 18 
μδαίθαν αἰ απ ἰβομθ ααἱ οἷ οχὶρό ἀθ5. Το ΤΌ Π6 5 ΘΟΠΒΙ ἀό 168, 
1Π ᾿προηιθηΐ ἴθυιηθ οὐ ρυθϑαὰῦθ ἱπίτόρί 6, ααθίαπθ οοβθ 46 ἄοτχ 
ἃ ἴοι 165 θοη8, ἀθ γἡπᾶθ ἃ ἰοὰβ 165 τηπφοπμαπίβ, Τ πογαϊαθ οπῇῃ 
ΔΥ͂ΘΟ β8 501{ ἀὰ ντᾶὶ οὐ 580η 8 ρυϊϑδθδαπίθ. Οὐδ π᾽θϑὲ ρᾷ8 α1θ 
16 [41}016850 ἀθ 1᾽ἃρ8 5 ἴδϑϑθ ΥϑιηΔ Θ᾽ ρδ 1᾿Δἢ 1 ὉΠ βθοιαθηΐ 
ἀὰ 5716. Οὐ δδὶ ἀπθι απ οἱβ ΘμθοΤΘ 1ὰ πϑιγδίϊοη 46 Χόποροῃ, 
ΔρΥόΔ16, γαγῦϊόθ, ρ]θῖπο 46 παίασθὶ οἱ ἀθ οτᾷοθ; οἱ ο᾽ϑϑύ [ου] Ὁ 8 
16 ἀἰοίίΐοι 46 οϑΙ αἱ ααοη τοραγᾶδὶξ οοπημηθ 16 Ρ]ὰ5 ομδτιηδηΐ (68 
ῬΙΟβδίθατΒ αἰ απθ8. Μαΐὶβ 1] 5᾽ δρίϑϑαϊ δ, ἀδηβ ὰἢ 5ἱ ορυδῃᾶ βυ]οί, 
α᾽ δυΐτο οἤοϑθ αα 46 τόοϊἐβ Ὀΐθῃ ἰαϊ5. οἱ 4ἀθ Ὅθη Βέγυ 16. 

Χόπορμομ πη’ ὀἰαϊς οαὸτο Ρ]ὰ8 ἃ 1΄α'886 αἀπαπᾶ 11 ὀουῖναις 505 
Αργόοφιϊαδ, ααοίαπθ 66 ἐξ 1᾽όΙορθ ἀἴἀῃ δπιΐ δὲ 16 τόοϊξ ἀπ υἱθ 
αα᾿ 11 οοπηδίβδαϊ: {Γὸ5- θη. 1.6 ἐο οὐδίοίϊτθ πθ [αἱ γὰ αὐ᾽ὰ ἀθπηιϊ. 
Π᾽Δ1Π|ΘῸ}5 1 Υ ἀγαϊΐ ἀδη5 ἀἢ [6] ραπόρυτίαμθ, 51 σαὶ αα11 ((ΐ 
δὰ ἴοπᾷ, πιαίηΐθ οοοδβίοη 46 Ὀ]ΘΆ56᾽ 1ἃ6 γόγ6 46 1 ιἰδίοῖτθ, 1ὰ 

γόν6 νταΐῖθ; οὐ ο᾽θδύ ἃ αποὶ Χόπορμομ, δὴ ρ]ὰ85 ἅπα 1ἴθα, π’ἃ 
85 τηϑηηπό, πο ροΐπύ ΒοΙ θη θηΐ, τηδὶβ8 ῬΔΓ πη οἰΐοί ἀθ 568 
Ῥιόοοοπραίοη5 ἸΔΟΟΠ ΘΠΉΠΘΒ. 

[ἃ Ογγορόδιο, ααὶ οδύ διδδὶ απ6 οαντθ 46 1᾽ Θχίγδιηθ νἱθῚ 6586 
46 Χόπορμομ, οϑί 661160 ρουτίαπί, οὰ 1] ἃ 16 τπαΐθαχ ἀόρ!ογό ἰου- 
685 65. ΤΟΒΒΟΌΤΟΘΒ 46 Β0η Θβρυϊΐ, ἰοὰ8. 165 ἀρτόπιθηΐβ 46 88. Π81- 
ταῖϊοπ οὐ 46 β80η β[γ16. ΟἿ ϑδί β5ο1-αἰβϑηΐ, Θοιηπη8 1 ΠΟΠΟΘ 16 {{{ 16, 
16 ἰδ ῦ]θαι ἀ6 1᾽᾿ἀπορίίΐοη ἀὰ φταπᾶ Οὐτιβ οὐ 1" ἰϑίοῖτο 46 88 Υἱθ; 
τηϑὶβ 1ὰ Ποίϊοῃ {ἰπὺ ἀπ 66 ἰδ Ό]Θαα οὐ ἄδηβ οοἰΐθ ᾿ιἰβίοὶγθ Ὀ]ὰ8 
4ἀΘ ρίδοθ απ 1ὰ τόδ! 6. Οθδύ ππὸ βοιίθ 4 τόδ ἰδίου 16 
θη Βαϊ ᾿ἴγτθθ, οὐ ΡΘΙΒΟΠΠαρΘΒ οἱ ὀρίβοᾶθθ, ἔουὶ ἰη όυ  βϑδηΐβ 
α᾿ ΔΙ ΠΘ 18, ΠΘ ΤΟΒΒΘΙΩΙ]Θη  θΡᾶ5 ὈθδιθοαΡ ἃ ὁ6 416 πΟΒ ΒΔΥΟΠΒ 
46 Ρ]8 θεία οὐ 5100 168 ὀγόπθιηθηξβ ααὶ οπὲ ἐγοι]6 16 τηοπᾶθ 
ΟΥ̓ Θηί8] δι δἰ χίδιηθ βἰδοῖθ, οὐ βὰ} 16 οαγδοίδτθ 65. ΠΟΙΏΠΙ65. αὶ 
οὐΐ ἤριγό ἀΔη8. ὁ68 τόνο!αϊοηβ. Χόπορμοη ἃ γοῦθι ἀΟπποΥ ἃ 
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565 ΘΟΠἰΟΙΠΡΟΥΔΙ ΗΒ ἀ65. ἰΘοΟη5. αἀθ Ρο!αθθ οἱ 46 τηοσαϊθ, δίθῃ 
ΡΙὰ5 αῷ ᾿ΙΘῸΓ ΠΑΙΤΘΥ 165 [αϊ5 οἱ ροβίθβ. 46 Ουὐτὰβ οἱ ἀθ 80ὴ 
ΡΘΌΡΙ6. Ααβϑϑὶ 8--} ἰγαηβίουιηὁ 165 ὈΔΙθΆΤΘΒ. 6ἢ ΠΟΙΏΠ65 ΡΔ1- 
ἑαϊϊοιηθηΐ ρο] οὐδ, δὴ βαγαπίβ, δὲ ῬὨΠΟΒΟΡΙ6Β. [268 ῬΘΙβ88 46 
δ ποίθη ἐθ 08 βοηΐ ἀπ6 βοτίθ α 464] αα} ρτόβοπίθ ἃ 1 Δαπηἰγα ]0Ὲ 
δὲ δὺχ τηδαϊίοπβ ἀθ 1ὰ ατὸθο ἀὀρόπόγόθ. Ουγὰβ οϑὺ 16 ροτίγαϊς 
ΠΟ ποίη ἰᾳό8] ἀθ Τ᾿ Πομημηθ αἷρηθ 46 οι ΠΥ ἃ 465. Βοπι- 
65. Μαϊρτό 16 οθδιτὴθ ἀθ. οοἰίθ ρτοαποίϊοη 5: ῃρ ]ἸὸγΘ, ΟΠ. ὯΘ 
Βδυτγαὶϊ 5 ΘΙΏΡΘΟΠΘΙ 46 τοργϑίζου αὰ Χόπορβοῃ, ααἱ ἀθναὶϊΐ 5] 
θη οΟμμδῖίθ ἰὼ ῬΘΙβΘ οὖ 588 ΔΏΠΆΪΘΒ, Π6 ΠΟΙ δἷΐ ρᾷὰ8 ἀοππό 
ΒΡ] Θμηθηΐ 1 ἰδίοῖτο δαϊῃθηίίααθ ἀρ 1ὰ νἱθ οἱ 465. οοπαπδίθβ 46 
για. 

ἘΠΟΟΘΌΕΝΟΕΚ ΡῈ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

51 Χόπορμομ ἀγαὶΐ [αϊξ..... ... 16 τηόίθυ αἰ ΟΥΔίθατσ, ........ ΟὮ 6 
16 Πταῖξ ρα δαϊοαγά᾽ μαϊ.......ὕ.:. ἢ π᾽ αγαὶξ πὶ οοέα ραββίοῃ αγάθηίθ 
πὶ οδὲ δηςπουβίαϑπιθ νὀμόϊηθηϊ, 58η8 1656 615 165 αἸΒΟΟῸΤΒ 165 Ρ]08 
ἐγαυ δῖ! !όβ, 1 Θπίθ πα 5 165 ΟΥαΠ 8. ἀἸΒΟΟῸΤΒ Οταίοὶ ΓΘΒ, Π6 Βοηΐ ΤΙ 686 
οομάτο οὐ ρουβδιόγο. Μαϊβ βοὴ) ἅπηθ μοηπϑίθ, ρ]θίηθ 46 ᾿᾽διηοῦτν ἀὰ 
θίθη οὐ ἀπ θθδπ, ἃ ἰτουγό ρ]ὰ8 αἰ ἼπΘ [015 465 δοοθηΐβ ραϊμόξζ 68, 
Ῥουν Πόξε!ν 165 δοίϊοπΒ Ὑ1165 ο 168. ΘΟῸΡΔΌ165 ρθηβόθϑ, ρου οό- 
Ἰόθτου 1 μότοϊβιηθ οὐ 1ὰ νοτίπ. 1] συ ἃ τηδπιθ {6116 οουτίθ Βᾶιδη- 
σι οἱἃ 1] 5᾽ 6βϑὲέ ὀϊουό 1υβαυ᾽ ὰ 1᾽ ὀἸΪοαθηοθ, θη ἰαἰββαηί ῬΑΥΘΥ ἰοαίθ 
5616 505 ἱπαϊρηδίϊομι ΘΟπίγ 65 ἰδοῃθθ. ὝοΥΘΖ, ρ8. ΘΧΘΙΏΡΙΘ, 
δΥ66 41|6}186 ὀπουρίὶθ 11 τοροῦθ88, ἀδηβ 1 4ηαϑαδθ, 1ὰ ῬτΟρΟΒ  Γ0 ἢ 
απ ἔαϊβαϊξ ἀὰχ ατσθοβ 16 Βέόοξίθη ἀρο!οηίᾶθ. Π| ὟΣ ἀγνδῖΐ, 5810} 
66 ΘΟ Ρααβ ΠΔπΐπηθ, α᾽ δαίτο βαϊαῦ ῬΡΟυΣ 168 ὈῚχ ΜΠ|16, ἀρτὸβ ἃ 
ἐγδΐδοη ἀθ ΤΊ ΒθαρΠΘΥμΘ, 416 ἀθ 86 τ μαγ6 ἃ Αγίαχθγοὸβ οἵ 
αἰ ἸΠΙΡΙΟΥΟΙ 88. οἰόμηθποθ: « Ὁ ἐγὸβ- ξομπδηΐ ῬΘΥβομ παρ! 5᾽ ἔοτῖθ 
Χόπορθοι ; 4801} {πὰ ΠΘ ΘΟΙΙΡΓΘΠΒ Ρᾶ8 66 α6 ἴὰ γοΐβ, ἔπ ΠΘ [6 
ΒΟΌΥΙΘΗΒ Ρ85 ἀθ 66 α'6 ἴὰ οπίθπάβ! Εἰ ρουτίαπί {πὰ ὀΐαῖδ ἄγθὸ 
ποὰβ απᾶπᾶ [6 τοὶ, ἀργὸβ ἰἴὰ τηοτ 4θ Οὐγιβ, ΘΠΟΥΡ61}}} 46 88 
ΒΟΠη6 ἴοτίαμθ, θηγουγᾷ ΠΟῸΒ ΘΟΙΠΙΠΔ ΠΟΘΙ 46 τηϑίζγθ Ὀδ85 165 ΔΙΠΊ6Β. 
Απ θὰ (6 θα πιρίζτο θ85, ΠΟΙΒ ΠΟῚΒ 6 ΘΟΠΥ 65, οὐ ΠΟᾺΒ 

ΔΙΙΔτμ65. Ρ] πίθου ΠῸΒ ἐθπίθβ ργὸβ (6 1πἱ. Α οὁ6 ἀδῇ, απ6 τόροπαϊί- 
1 Οὑδ πὸ {{ὶ} ρᾷ8 ροῦν οδίθηϊ. [ἃ ραϊχῦ ΠΟ δηνουα 468 αό- 
Ραϊόβ, 11 50] ]οἰΐα ποτ 8]Π}8πο6, δὲ 1] ποι ἔοαγηϊξ 468. Ὑἱν τ 8 108- 
αὐὐὰ 66 αα 16 ἐγαϊίό οἂξ ἐξό οοποῖα. Ῥαΐβ πΠο8 βόπόγα::χ, πο8 
ομοῖβ ἀθ θαπᾶβθ, οοπῆδηϊβ ἀδπβ ἰὰ [ἴῸΪ ἀὰ ἰταϊίό, βοηΐ 8165 



240 ἘΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΠΙΑΙΒῈΕ; 

ΒΔ Π8 ΔΙΊΏΘΒ ΟΟΙΪΟΤΟΙ ἄγθὺ ΘΧ, ΘΟΙΘ. (ἃ ποιιδ ΘΟΠΒΘ.1168 ἀθ 
186 ἔαϊγθ ϑβθοῦθ. Οἱ θῃ βοῃί- 115. τηδϊηίθηδηΐ  ἔταρρόβ, Ὀ]οββόβ, 
οουγοτίβ α᾽ οαἰαρθθ, 115. 6 Ροιυγθηΐ, 168 ᾿πἰογπηόβ, οὈΐθπΐ 18 

τηοτὶ 415 ἱπηρ] οτος β8η8 ἀοαίθ οομημηθ πῃ Ὀἰθηΐαϊ,. Τὰ 5818 
ἰοαΐ 6614, οὐ ἰὰ ἰγαϊίοθ ἀθ θαναιβ ἔν οῖθθ οθὰχ απ οΟηβο Πθηΐ 
Ϊὰ ἀὀΐθηβθ; οἱ χὰ ῬΙΌΡΟΒΘΒ αα ὍΠ 4116 ἀθ πουσϑᾶι 0} 16 16 
γῸ1} Μοη ἃυ]8, 8014 δἴβ, οθϑϑδὺ ἀθ ὑρΟΊβ56 1. 66 τηϊβόσα Ὁ]6 ἀθ ΠΟΙ 
ΤΏΡ; ΟἾοϑέ ἀθ 1αἱ δίθι. βοὴ οριδάθ, 46 1αἱ τηϑίτθ 1695 θαραΡΘΒ5 
ΒΓ 16 Ἃο5, α᾽θῃ ἰαϊγθ πῇ ρουὐαῦ. πη Οἴθὸ γἱ] ἃ ὁ0 ροϊπΐ οϑὲ 
ΤΟΡΡΙΌΡΙΘ ἀθ 88 ρϑίτίθ, Γορριοῦτ ἀθ 1ὰ ατὸθο ϑηξὸτθ.» 



ΑΝΑΤΥ͂ΒΕΣ ὉΚ 1 ΟΟΝΟΜΙΟΌΝ. 

1, Ἑδοποηιΐιιο οδὲ οθθβό δίσθ ὅπ οοπνογβαξίομ, δηξομᾶπθ οὐ βἀδ]θπιθπὶ 

ταρρογυέθ ρᾶὰὺ Χόπορμομ, ααἱ δυγαῖϊ δὰ Ἰθα θηΐγ ϑοογαίθ οὐ Οὐ ξοθου]οβ, 

ἢ15 ἀθ 80ῃ δ:ηῖ ΟΥὐἸΐοη, 8.1: 1 δσοπουηΐθ ἀογηθβίϊαιθ δὲ 1ᾳ θοππὸ δατηϊηϊδέτα- 

ὑοῦ απ ἔθυτηβ. 

1, Εδοποηιῖΐηιιο 588 ἰγοῦνβ ἀἰνὶβό παξαγθι]θτηθπὶ θὲ ἄθαχ Ῥαγίϊθβ. 1.ἃὰ ῥτο- 

ΤηΪὸγΘ 858 ΘΟΙΏΡΟΒΘ (65 581Χ ῬΥϑιηΐουβ Ομαριγο5 ἀθ πὸβ αι ίοηβ; ο᾽ϑδὺ ὑπ 

ἀἰαϊορτιθ, 8886 δῃηϊτηό, θηΐγ 1688 ἀθὰχ ρϑιβοπῃαρθβ απ νἱθηῦ δ ἀϊἶτο. 

ΤΡααίγθ Ῥαγθϊθ ΘΟΙηρτθ μα 1658 αὐΐηχθ ΟΒαρ ύγοβ τοβίαηῦβ: ΟΥΟΌΟυ]οΒ ΗὟ 

ῬΓΟΠα Ρ]ὺ5 ἅη6 56]6 ἔοϊβ ἴΙὰ Ῥᾷγο]θ: ο᾽δδῦ 810 υ8 ϑοογαΐθ ααἱ ποὰβ γδοοπίθ 

ὍΠ6 ΘΟην θυ βαύο 4111} αἷὺ ΔΥΟΙΓ Θὰ ἄνθὸ ὉΠ οσσαηαᾶ ργοργίδἑαῖγο αὐμόμπίθῃ, 

ἔογὸ στίθηθ οὐ ἐγὸβ-οοπδίἀότό, ἄμ ποπὶ ἃ Ἰβομοιηδομοβ. 1, ΕἸ σοποηιίψιιο 56 ἰθὉ- 

Τηΐη6 Ῥᾶ" ὍὯΠ6 βουΐθ 46 ρόγογαϊβοῃ. (ομδρ. Χ ΧΙ) βὰν 16 ἐα]θηΐ ἀθ δοπητηδηᾶθυ, 

αἹ οϑὺ ὑπ ἸποτΌθαῖ ΤΘΙΠ ΓΔ 016, οὐ απ Χόπορμομ ρ͵αοθ ἄδπβ 1ὰ ὈοΌΟἢΘ 

ΑἸΒΟΒΟΙΏΔΟΠΟΒ; οπ. ἃ Θοτηρ] ίθιηθπὶ ρογᾶὰ 46 νὰθ δοῦβ ἴὰ βοὸπθ πὰ ἀόραὶ 

Θηΐτα ϑοογαύθ οὖ Οὐ οθου]οβ. 

Ἐπ τόδ, Χόπορμοῃ. πὸ Ἰοὰθ ρᾷβ ἄβδῃβ 1 ̓Ἰδοποηιίψιιθ 16. Ξἴτωρ!β σῦ]θ 

α᾽ μἰβέουίθπ 6 ϑοογαίβ. ΠΥ θχροββθ, δοιῆστηθ α᾽ 81 }Π]Θὰ 8. 6ῃ. Ρ]ὰ5 ἀ πη οπάγοϊξ 

465 Μέδιηιογαῦο8, 568 ῬΥΌΡΓ 65 14668. 

γοϊοὶ ἀπθ Δ Παῖγ86 βαοοϊποίθ 46 1 Εἰ δοποηιΐφιιο, ομαρι ἐσθ ρδν ομαριἐγθ: 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ 1. --- ϑοογαῖθ ϑηβδίσπθ ἃ Οὐ το θου]οβ αα᾽] ΚΥ ἃ ὯΠ6 βοίθῃοθ 

46 Ἰ᾽έφοποτηῖθ οὗ απ 6116 οοπβίβέθ ἄδηβ 1 δαπηϊηϊβύγαίίοι ἀ6 18 τηδίβοη ἂρ 8οὶ 

οὰα αἴπη δαΐγο. [,8. τηδίϑοῃ ΘΟΙΩΡΥΘμα ἰοὰβ 165 ΐθηβ αὐ ὍΠ φῬοββὸδάθ, οὐ 1] 

ἴαυὺ ἔαϊγο βΠρΌΓΤΟΥ δὰ ΠΟΙΩΌΓΘ 46 οθ8 Ὀΐθηβ ἰοῦ ο6 ἀοηὐ οὐ ρϑαξ {ΐγθὺ ἘΠ 

αὐλ106 αποϑ]σοπαπθ. 51] γ ἃ Ὀθαιοοὰρ 46 Ῥθυβοῃηββ ααἱ, Ἰοΐῃ 46 ΟἰγῸ  ῬγΌϊ 

46 Ἰθὰγβ Ὀΐθηβ, πΐρῃ τϑοροϊνθηῦ αὰθ ἄἀὰ ἀδίγϊπηθπί, 11 ἕαυαί θὲς ΟΠΘΓΌΠΟΓ ἰὰ 

Θοσ86 ἀδη8 168 ῬΆΒΒ1005 ἀοπῦὺ 065 Πουητηθ8 βοηῦ ββοΐανυββ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ, 1. --- ϑοοιαίθ οϑὺ συἱοῆθ ἀνθὸ ὑπ ἰοσέσπθ ἀθ τηοΐπ8 ἀβ 

οἶπα οϑηΐβ ἔγαηοβ; ΟΥ̓ ΟθΟ.ΪΟΒ, Ῥαανστθ αύθὸ ἀπὸ ἰοσύαπθ ἀθ ρ]ὰ5 ἀθ οἷη- 

αὐυδηΐθ τη 1}16 ἔγαηβ. Ῥυὶό ρὰγ Ογὑιοθοῦ]οβ ἀθ αἱ οηβϑοίρηθν 1 τὺ ἀ᾽ δοογοῖίγα 

88. ἰοσέυπο, ϑοογαίθ τόροπα αὐ τ οοππαῖὺ ρ88 1πἰ-τηδτηθ 168 ρυϊποῖρθβ ἀθ 

16 
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1ὼ 8οίθμοθ ἅθ 1᾽ σοπογηΐθ, τηδὶβ 1] ργοιηθὺ ἃ Οὐἱδοθουοβ ἀθ 16 ρυόβθηξου ἃ 

465. ῬθιΒοπΏ88 αἱ 168 βανθηῦ ΔΡΡΙΑΌΘΓ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΕ, 1Π. --- Α ρϑὰ 46 ἔγαϊβ, 165. ὑἅπ8 οοῃβγαἰϑθηῦ 65. τηδίβ0 8 

ΘΟΙΩΤηΟα68; α᾽ ααὐγο8 ἃ συδηᾶβ ἔγα]8, (168. Τηδίβο 8. ἱποοιηϊηοᾶθβ (θγίδϊηβ, 

ῬΟΒΒΘΒΒΘΌΪΒ αἴ ΤΊΟΙΘ τ ΟὈ1Π16᾽, π6 ἰγουνθηῦ δτηδὶβ ἀδη8 ᾿ΘῸΓΣ τηδῖβοη 66 

ἀομὺ 118 οαὐὖ Ὀθβοΐῃ ; α᾽ δῦ "685, ΤΩ Ο1}5 ὈΪΘῺ τηοῃἐόβ, οαὖ θυ) ΟΌΥΒ 5018 ἃ τηϑ ἢ 

ἰοαῦ 66 4} Ιθὰν ἴδαΐ. ΟἾΘΖ 165 8, 168 θϑοίανθβ βοηὺ ϑῃομαῖηόβ οὖ 86 

βαγθηῦ πόϑηΤΉΟΙΏ5; ΟἾ62 α᾽ Δα 685, 118 βοῃῦ 1αϊβϑόβ ΠΌΤ 68 οὖ σϑϑύθηὐ 46 Ιθὺν 

ῬΙοη ρτό, Τιρυϊου]ύαγο, 1᾿6ἸΙὸνθ ἀθ8 ομθνδαῦχ, γυϊηθηῦ 165 ὰη8, ΘΗ Ἰββθηῦ 

165 δαίγοβ. 7168116 ὄρουβθο ἴαϊῦ 1ὰ ργοβρόγιἐ6 46 1ἃὰ τηδίβοῃ (θ᾽ 800 τηδιῖΐ; 

8116 ααὐτῷ αἱ τηϑηρθ 88 ἰογύαμθ. ΠῚ θὴ νὰ ἃ1η81 Ὧθ ἰοαΐθ ομοβθ: 1] ἔααΐ 

5θ ΟἿ ΘΟΠμαΙγ6 δὼ ὈΔΥΘΌΘ. 

ΟΗΑΡΙΤΈΕ, ΙΥ. -- Μαΐβ 16 τηδτὴθ Βοϊωτηθ π6 Ῥϑαὺ δρρυθηᾶγθ ἰοαΐ τὶ 

οὐ ἰουΐθ βοίθμοθ. 1.68 δὐΐϑ τηδοδῃα 68. ἃν1Π15βθηῦ 1’ Ποτήτηθ. 1] ἔαπὶ 86 

ἰοῦγ 6", ἃ 1 ΘΧΘΙΏΡΙ6 ἀὰ τοὶ ἀθ ῬΘ͵β86, Ὑϑὺβ 1 αὐ γαῖ οὖ σ 8 ΓΔρτὶ- 

Θαϊαγθ. ΠΙΡΥ ΘΘΒΙΟΏΒ. 801 1 ΔἸ ηἰβύγαύοη (86 1 ΘΙηρίτΘ ῬθΥβθ, 88} ΟΥ̓ΓᾺΒ 

ΤΑΠοίθη, 801 165 αὐδ]10685 ΒΟΥ ᾿ίρτθ ααἱ αἰδεϊηριαϊθηῦ ΟΥΤα5 16 Φθαπθ οὗ 

ΒΓ ὍὯΠ6 Θηΐγεναθ Ἃ(6 ὁ6 ῬΓΠΟΘ ἃγθο [υυβδηᾶγο., 

ΟΗΑΡΙΤΈΕ Υ͂. --- ΗἸορα ἀθ Τ᾽ρυϊοα]ατο. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΥἹ. -- ϑοογαΐθ ραᾷ886 τϑρί4θπιθηΐ δὴ τϑνὰθ 165 Ῥοϊπὲβ 501 

1686 615. ΟΥἸΟΡοῦ]οβ. οὐ Ἰαϊ-τηδτηθ βοηὺ ἐοτηθόβ α' ἀοοογα υβα α᾽ὰ 66 τηοτηθηΐ 

ὧδ Ἰϑὰν φηὐγοίΐθῃ. Οὐιοθοῦ]οβ νουᾶταῖϊῦ ρρυθηᾶνο ἀθ ϑοογαΐθ 16. του 

Ὧθ γϑυββδὶν ἄδηβ 1᾿ἀρτϊοα]ϊαγθ. βϑοουαίθ, ααἱ 86 ΤΘμα γο]οηθθυΒ ἃ 850ὴ) α65:Ὑ, 

ῬΓΟΡΟΒ6 ἀθ 1] τϑοοπίθυ ἀπὸ σοηνθυϑαύϊου 4} οαῦ ὑπ Ἰουῦ ἅγθο ἰβομο- 

τη 0}108. ' 

ΟΗΑΡΙΤΒΕΣ ὙΠ]. -- Οοηνογβαύίϊοη 46 ϑοογαῦθ ἄνθὸ Ἰβομοῆδομοβ: 

ἘΠ τόθ οι τηϑύϊουθ. [1.86 τηϑυϊδρθ δϑὺ ἃ ΘοῃΒι ἀΟΥ̓ΘΥ ΘΟΙΏΤΩΘ ὯΠῸ Τηΐβθ 6ἢ 

ΘΟΙΩΠΏ.Π 465 ἀρυϊαθ5 ἀΐνθυβθθ 46 1ὰ ἔθιητηθ οὖ ἀὰ τηᾶῦ] 6η σὰ 46 Ἰ᾽ ἀτηό- 

Ἰογαύϊοη 46 1ὰ πιδίϑομθ. [8 τηϑίζγθββθ 4θ τηδίβοῃ β'οθοαρθ ἀρ 1 Ἰπἰόν θα, 

οὐ 16 τη] ἀὰ ἄθῃοῖβ. Ῥθνοῖτβ 8 1ὰ ἔβυητηθ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕΙ ΥΠ1Π|. --- 1,65 ανδῃΐαροβ ἀθ Ἰσασθ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕΣ ΙΧ. -- Τα γαηρθιηθηῦ οὐ Ἰ'ουρηϊβαύϊου 48 1ὰ τηδίβοῃ α᾽Ἴβοῆο- 
ἸΏΒ 0805. ϑ' νυ Πα πο6 ἀθ ἴω τηδῖύγθββθ ἀρ τηδίβοῃ: 6118 ἃ Ρ]08 ἃ ἔαϊτο απ᾽δα- 

οαπ 465 ἀοτηθβύϊα 68. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ Χ. --- Θοο 6 46 Ιὰ ἔδθιημηθ ἃ Ἰβοβοιηβδόμοβ ἃ γϑοθνοὶν 16 α- 

οαὐϊου 46 Ἰαὶ ἄομηθ 80 τηδιϊ. ἘΠ16 ἀδβαρρυθπᾶ ἀθ 86 ἴατᾶθυ. Ηγρίδπθ 

ἀθ Ἰὼ τιδϊύγθββθ 46 τηδίβοῃ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙ. - Τὰ νἱθ ἀἸβοβοθδομοβ. ὅ8 ρἱδίό; 11 ἴα οϑ αὐ] 
ἔααὺ Ῥοὺν δέγθ Ὀίθῃ ρου απὺ οὐ νἱρουσθὰχ 4θ ΘΟυΡ8, ΤΘΟΘυΟΙ ἀθ8 ΒΟΠΠΘΌΥΒ 

ἄδηῃβ 86. οἷδδ, 86 Θοπ οὶ ον 186 Ομ γου]οὶ ἀθ 868 Δ1ηῖ8, 88 ΟἰΓΘῚ βαΐπ οὖ βαυῦ 

468 ἀδηρθνβ 46 1ἃ ρἜΘΓΓΘ, δαρτηθηΐθι" Βοπηδίθιηθηῦ δὲ. ἑοσύαπθ. Επαρ]οὶ ἀ8 ἰὰ 

Ἰοαγπόθ ἃ Ἰβομοιηδομοβ. Οὐπιπηθηὺ ἢ 5 ἜΧΘΡΟΘ ῬΟῸΣ β8Ύ 01}, ἃ 1 Οσοαβίοπι, 

856 ἴαίγθ τϑηᾶγθ ἠαβύϊοα οὐ 86 ἀδέοπᾶγθ ἅθβ δοουϑαύϊοηβ ρου όθβ οοηῦγθ Ἰαΐ. 
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ΟΗΑΡΙΤΒΕΒ ΧΙ-ΧΙΥ. --- ΟΒοῖχ, δάποείίομ, βυσνθι  ]άποθ 465 ΟΟΥΤΊΘΓΒ 

ἀθ 16 ἔϑσγτηβ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΥ͂. -- [ἃ ουἰξαγα ἄἀθ 18 ἐθῦσθ οϑὺ ὑπ τηδέον ἴδοι ἃ 

ΔΡΡΓΘΠαΓΘ. ( 

ΟΗΑΡΙΤΕΕΒ ΧΥΓ-ΧΥΠ. -- ΟΗϊπᾶο ἄρ 1ὰ παίασθ ἄὰ 5301; ἄὰ Ἰδθουγ, ἀθ8 

1 Θηβοιηθῃοοιηθηΐ, 46 16. ἀθβϑύγαοίοη 465 τηϑαναῖβθθ ὨΘΥΌ68. 

ΟΗΑΡΙΤΉΕ ΧΥΠΙΙ. --- 6 16 τηοΐββοῃ. 1.6 Ὀ]6 θαξέαᾳ οὐ ναπηό. 

ΟΗΑΡΙΤΈΕ ΧΙΧ., -- [ὴ6 Ἰὰ ρ]δπίρ οι. ἀθ 1ὰ νἱρτιθ, ἀπ βραΙου, ἄο Τ᾿ νον. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧ. -- Οθὺχ ααἱ ἴοπὲ ἀθ τηδυγναῖβοβ αἰξαϊτθβ ἀδη5 1᾿δρτὶ- 

οαἰξαγα 6 βοηΐ" γράθυϑ Ὁ]65 ἀπϊααθιηθηῦ ἃ Θὰ Ὡδρ]ρΘηοθ. ᾿βομοιηθομοβ 

εϑί αανὶβ αα}} ἕααὺ δομθίθυ. 468 ου]ξασθβ Θὲ τηδαγαὶβ ὀἐαὺ, δὲ 165 σϑιηϑυθ 

6 ὈοΠ ΤΔΡΡογσί ἃ ἔογοθ ἀθ 8018: ο᾽θβδὺ ἢ θχοϑ]θηῦ τόση 46 ἔα τ ἔογίπηθ. 

ΟΗΑΡΙΤῊΒ ΧΧῚ ἘΤ ΠΕΈΝΙΒΗ. -- ΑΡργυθπᾶγθ 1ὰ βοίθποθ ἀθ Ἰ'δρυίου]- 

ἴυγθ πῃ εβὺ στῖθῃ. Νίαϊβ, δὴ ἰοαΐθβ οἤοβθβ, α᾽δέίγθ σαρϑῦ]8 46 δοῃητηϑη θυ, 

ἀθ βδυοῖ" 86 ἔαϊγθ ΟΌΘΙΡ ἐου]οῦγΒ γο]οηἐῖθυβ, ο᾽οβὲ Ἰὰ ὑπ σγαπα αὐ, Ὀΐθῃ 

αἰ ῆο1]16 ἃ δοαυόγιν; οἶθϑὲ 16 ἐδ]θηῦ βαργδμηθ, ἃ νγδὶ αἰσθ ὰπ ἰα]θπὺ αϊνίῃ. 

ΝΌΤΑ. --- Τᾶηβ 186 τϑοϊέ ἅθ 1ὰ οοηνθυβαύϊου. ἐομαηρόθ θηέτο Οὐ οθου]ο5 

εὖ ϑοογαίθ, σγδοϊέ αυἱ ἔοατηϊξ Τ᾿ οπέγόθ θὴ τηδέϊδυθ δὲ 16 δαᾶγε ἀθ 1" Εδοηο- 

πιΐψιιο, 11] 886 ἀξέδοῃθ αἰ ἀθοσᾷ ὑπ δηἰγοίϊθη αὰ6 ϑοογαίθ δαῦ ἄνϑὸ [βοῃο- 

ΤΩΔΟΠΟΒ οὗ ααἢ ταρροσίθ 1οὶ ἐθχὑπθ]θυηθηὺ ἃ ΟΥἸΟθΟΌ]ΟΒ: ποὰβ ΟμΥΟΊ8 168 

συϊ!οηιοῖβ αὐ σοπιηιοησοηιοηέ ἀ6 οἤαφιιο αἰϊπόα 46 οοὺ δπίγθίϊθη. Μαῖβ [βοῃο- 

ΤΩΔΟΠΟΒ, ἃ Β50Π ζοῸ, δὰ ΟΟῸ͵5 46 1 δηἐγθέϊθη θὲ απδδβύϊοῃ, οἷἕθ, οὐ ἐου)οῦτΒ 

ἰοχίιθ] ]θυηθηΐ, 568 ΘΔ ΒΟΙΘ5 ΔΥΘΟ 88. ἔθιητηθ, οὰ, 1η6 δαΐγ ἔοϊβ, ἀνθ ὑῃ 

τηδίθ]οῦ;: ἀθ τηδηθ ϑοογαίθ, δὰ τηλ]Ἕθα ἀθ 66 τηᾶῦπηθ οπίγθίϊθη ἀνθὸ Ιβοῃο- 

ΤΩΔΟΉΟΒ, ΤΡΡΟΥΐΘ 6ῃ ἐθυτηθ8 ῬΓΌΡΥΘΒ ἰδ τϑραγέϊθ ἀπ Ῥδ]θέγοπίου  οθέξα 

ΤΘΡΑΥΟΪθ. 068 ΟδΌΒΟΙΙΘ5, θὲ ἐδπὺ απ οἰἑξαίίοηβ ἃ 1Ἰπέότ!θν ἀθ οἰ αίίοηβ, 

βομπὺ σιυεηιοέξοβ εηὶ ἐδίε 6 οἴναφιιε Ἰίφηθ. Ῥαγίουξ οὰ ἄδηβ 1ὰ βαϊζβ ἀὰ ἀϊᾶ- 
Ἰορτιθ οἢ. 6888 αἰ ΡθΥΟΘΥΟΙ" Δα ΘΌΏ8 ρ΄ ]]οτηθίβ, ο᾽θδὺ αα ὍΠ 856 Τϑίγσουγθ Ἰὰ 

Θἢ ῬΓέβθποθ ἀὰ στέοϊξ ῥυϊτοῖε, ἀθ ο6 αὰθ 7᾽δἱ ἃρρϑὶό ἰ6 εαᾶγο. αγᾶοθ δὰ 
Ῥαγίαρβ οοῃβίδηξ ἀὰ ἀϊδίοριιθ θη αἰϊμόδβ, ἃ ᾿᾿δηποηοθ ἀθ οἤϑαπθ ἰηΐθυϊο- 

Οαΐθαν ῬΔῚ 805 1ηἸξϊ816, οὐ ἃ 1 ϑιαρὶοὶ αἱ νἱθηὺ α᾽ δέ θχρ!αὰό 465 σα]]16- 

τηθίβ, 168 δἰὸνββ ἀθνυγοηῦ ρουγνοίυ' Βαϊ 8 58Πη8 ρθη ἰὰ ΤθΙῸ 6 ἀὰ ἀἸΔ]ορσΘ 

εὖ 16 ἀδνθὶορρθιηθηΐ ὑπ ρθὰ δοτηρ!ααδ ἀθ θα τϑοϊύ ἃ βοὸπθβ ααἱὶ β᾽ δη οϊθηύ 

1688 ὍΠ65 ἀδι)8 165 δαΐγθβ. 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΊΙΚΟΣΩΟΩ 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΡΒΕΜΙΒΗ. 

Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ (5) καὶ περὶ οἰχονομίας τοιάδε (3) δια- 
λεγομένου" 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε (4), ἀρά γε ἡ οἶχο- 

γομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν, ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ χαλ- 
χευτικὴ καὶ ἡ τεχτονιχή; 
ΚΡΙΤΟΒΟΥ.ΟΣ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὃ Κριτόβουλος. 
Σ, Ἦ καὶ ὥσπερ τούτων τῶν τεχνῶν ἔχοιμεν ἂν εἰπεῖν ὃ᾽ τι 

1. δουβΒ-οηΐθηᾶα βοϊὺ λόγος, βοϊῦ ἀνήρ. ᾽δαΐγθα οραβουϊοβ ἀθ Χόπορβοπ 
βοπὺ ἰποϊυα]ό5. 46 τηδιὴθ ᾿ἱππαρχικός, Κυνηγετικός, ἀπ ἀϊαϊοραθ 46 Ρ]δίομ, 
Πολιτιχός. 

2. Αὐτοῦ, ο᾽ ὁεἰ-ἀ-αἴτο Σωχράτους. ΟΥἱρΊπαϊτοταθηΐ, 1 ΕἸἰοοποηιΐιιο, ἃ 66 ἀὰ6 
ογοϊθηῦ Ῥ]υΒί αν 5. οὐ δασθϑ, ἕαϊβαῖϊῦ Ῥαγέϊθ αἴἀπ ουαπμα οανταρο, αδβοϊπό ἃ 
ἀδίοπᾶγθ 1ὰ τηότηοῖγθ 46 ϑοογαίθ, οὖ Ῥαγαϊβϑϑδαηὺ ἃνοὶν ὁΐό οοτηροβό ρὰγ Χέ- 
ΠΟΡΠΟΏ 6ῃ τόρομβθ ἃ ᾧἂῇ ὁουύ, ααἱ Ἰουϊε απο οογίαϊηθ νοραθ ἀδπ8 168 
ῬΙΘΙ ΙΓ 65 δηηόθβ ἀπ απαίγϊδτηθ 818 0186 ἀνδπὺ 9 6885- ΟΠ τ ἰβύ, 1ὰ Κατηγορία ΖΣω- 
χράτους ῬᾶΥ 16 Βορμϊδίβ Ῥοϊγογαίδβ. Οθύξθ δροϊορὶθ οοτῃρυθηαῖί, ουΐγ 168 
Μόνιογαῦῖο8 οὐ 1᾽ Ποοποηιῖηιιθ, Ῥουὺ-δύγθ αὶ 16 δαημᾳιοῖ, ΟἾ δββδῦ σα. αὰϊ ὃχ- 
Ῥ]απθγαῖϊ [ὰ Ῥγόβθποθ ἀθ ἰὰ ραγύϊοα]θ 46 Ἰἰαίβοῃ δὲ, οὐ Ἰ᾽θωρ!οὶ ἀπ ῬΓΟΠΟΤΩ 
αὐτοῦ Ῥοὺν ἀόβίρποι ϑοογαίθ, ἀοῃύ 1] νἱθηὺ ἀ6]ὰ α᾽ δύγθ ααθϑύϊοι ἰοῦ 16 Ἰοπρ' 
465 Τδηιον αδῖ68. 

8. Τοιάδε, τάδε 88 ταρρογίθηὐ ἰουουγβ ἃ 66 ααἱ Βαϊ: τοιαῦτα, ταῦτα, δὰ 
σομύγαῖτθ, ἃ 66 ααἱ φῬγόοδαθ. 

4. Κριτόβουλε, ΟΥ̓ ΛΟθο.]ο8, 818 ἄθ οα Οὐϊΐοηυ, [ἀπ 4685 ρα δαδ]οβ αἴ8- 
οἶρ]65 46 δοογαίθ, αὰθ Ῥ]αίοῃ ἃ τηΐβ Θῃ βοὸπθ ἄδηβ 16 ἀἰδίοριιθ ααἱ Ῥογίθ 
80η ποῖη. Πουό ἀ᾽ἀπ6, ἰη θ]]Πρθποθ τηδαϊοογθ, ταϑὶβ αἀπ θθϑαΐό τᾶγο, ΟΥ]- 
ἰοθουϊοβ τοροῖὺ ἀ᾿ αὐ1168. οομ861185. ἀθ ϑοοναίθ, δὰ βυ7θὺ ἀθ 88 οοπᾶϊΐθ, ἀδῃ8 
165 Μόηιογαδίο5 (1, 8 οὐ 11, 6); οὐ 1] ἄραγϑ ῥδυῦτηὶ 165 Ῥθυβοππαρθβ ἀὰ Βαρᾳιοῖ 
ἊΝ Χόπορμοι (Π|, 7; 1Υ͂, 10 οὐ βαϊναμπίβ). ΠῚ ἐθμαὶϊ ἀθ βοὴ ρὸσθ ὯΠ6 συαηῃᾶθ 
ΟΡ ηΘ. 
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ἔργον ἑχάστης, οὕτω χαὶ τῆς οἰκονομίας δυναίμεϑ'᾽ ἂν εἰπεῖν δ 
τι ἔργον αὐτῆς ἐστι (δ); 

Κ. Δοκεῖ γοῦν, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, οἰκονόμου ἀγαϑοῦ εἶναι 
εὖ οἰχεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἴδον. 

Σ. Ἢ καὶ τὸν ἄλλου δὲ οἴκον, ἔφη ὃ Σωκράτης, εἰ ἐπιτρέποι 
τις αὐτῷ, οὐχ ἂν δύναιτο, εἰ βούλοιτο, εὖ οἰχεῖν, ὥσπερ χαὶ τὸν 
ἑαυτοῦ; Ὁ μὲν γὰρ τεχτονικὴν ἐπιστάμενος ὁμοίως ἂν χαὶ ἄλλῳ 
δύναιτο ἐργάζεσϑαι ὃ τι περ καὶ ἑαυτῷ " καὶ ὃ οἰκονομικός γ᾽ ἂν 
ὡσαύτως (6): 

Κ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώχρατες. 
Σ Ἔστιν ἄρα, ἔφη ὁ Σωκράτης, : τὴν τέχνην ταύτην ἐπισταμένῳ, 

χαὶ εἰ μὴ αὐτὸς τύχοι χρήματα ἔἕχων, τὸν ἄλλου οἶχον οἶχονο- 
μοῦντα ὥσπερ χαὶ οἰχοδομοῦντα μισϑοφορεῖν; 
ὃ , ἃ Νὴ Δία, καὶ πολύν γε μισϑὸν, ἔφη ὃ “Κριτόβουλος, φέροι 
ἂν, εἰ δύναιτο οἶκον παραλαβὼν τελεῖν τε ὅσα δεῖ χαὶ τιεριου- 
σίαν ποιῶν (1) αὔξειν τὸν οἶχον. 

Οἶχος δὲ δὴ τί δοχεῖ ἡμῖν εἶναι; ,4ρα ὅπερ (5) οἰκία, ἢ καὶ, 
ὅσα τις ἔξω τῆς οἰχίας κέχτηται, πάντα τοῦ οἴχου ταῦτά ἐστιν; 
Κ. Ἐμοὶ γοῦν, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, δοκεῖ, καὶ εὐ μηδ᾽ ἐν τῇ 

αὐτῇ πόλει εἴη τῷ χεχτημένῳ (9), πάντα τοῦ οἴχου εἶναι ὅσα τις 
χέχτηται. 

Σ. Οὐχοῦν χαὶ ἐχϑροὺς χέχτηνταί τινες; 
Κ. Νὴ Δία, καὶ πολλούς γε ἔνιοι. 
Σ. Ἢ καὶ κτήματα αὐτῶν φήσομεν εἶναι τοὺς ἐχϑρούς; 
ΚΟῚ Ἑλοῖον μεντἂν εἴη, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, εἰ ὃ τοὺς ἐχϑροὺς 

αὔξων προσέτι καὶ μισϑὸν τούτου φέροι (19). 
Σ, Ὅτι (3) τοι ἡμῖν ἐδόχει οἶκος ἀνδρὸς εἶναι ὅττερ (135) κτῆσις. 
Κ. Νὴ 4{ ̓ ἔφη ὃ Κριτόβουλος, δ΄ τι γέ τις ἀγαϑὸν χέχτηται" 

οὐ μὰ Δ, οὔκ, εἴ τι χαχὸν, τοῦτο χτῆμα ἐγὼ καλῶ. 
Σ. Σὺ δ᾽ ἔοικας τὰ ἑχάστῳ ὠφέλιμα χτήματα καλεῖν. 

ὅ. Ὅ τι ἔργον αὐτῆς ἔστι. ΘΟ. 6] οϑὺ 1 ο͵]ϑὺ ἀθ 1 ὁδοποιηΐθ. 
6. Καὶ ὁ οἴχογομιχός.. εὐνν, Οοπβύγπούοη θοτηρ!ὸΐθ : Καὶ ὁ οἵχονομιχός 

γ᾽ ἂν ὡσαύτως καὶ τὸν ἄλλου ϑύναιτο οἶχον εὖ οἴχεϊν ὥσπερ τὸν ἑαυτοῦ; 
ἡ. Τελεῖν.. .. ποιῶν. ῬΆγο. 66 ααὮ] ἔααξ, οὐ, ἔαϊδϑαπῦ 4685 ὀδοπουηΐθβ, οἷο. 
8, Ὅπερ, Ργόοἰξότηθηϊ Ια τη τὴ 6 ΘΠο86. α6. 
9. Αὐτῇ τῷ χεχτημένῳ, ἴα, τηδτηθ αὰθ 16 ργοργιὀξαϊνθ, ο᾽ ϑϑἐ- ἃ- αἰγ « ἀδῃ85 

16 σῖ]]16 τηδπηθ αὐ Βαθῖίθ 16 Ῥγοργϊόὐαίτθ.» 
10. Οὗ, Ι014., Ἰίρπθ 14: ἘΠῚ φέροι ἄν, εἰ ϑύναιτο. . .. αὔξειν τὸν 

οἶχον. 
11. Ὅτι, ο᾽δϑὺ αὑθ. 
12. Οὗ οἰ-ἀοββὰβ [ὰ ποθ 8, 
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Κ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη" τὰ δέ γε βλάπτοντα ζημίαν ἔγωγε νο- 
μίζω μᾶλλον ἴ ἢ χρήματα. 

Σ. Κἂν ἄρα γέ τιρ ἵππον πριάμενος μὴ ἐπίστηται αὐτῷ χρῆ- 

σϑαι, ἀλλὰ καταπίπτων ἀπ᾽ αὐτοῦ χακὸν λαμβάνῃ, οὐ χρήματα 
αὐτῷ ἐστιν ὃ ἵσττος (18); 

Κ. Οὔχ, εἴπερ τὰ χρήματά γ᾽ ἐστὶν ἀγαϑόν (13). 
Σ. Οὐδ᾽ ἄρα γε ἡ γῆ ἀνθρώπῳ ἐστὶ χρήματα, ὅστις οὕτως ἐρ- 

γάζεται αὐτὴν ὥστε ζημιοῦσϑαι ἐργαζόμενος; 
Κ. Οὐδὲ ἡ γῆ μέντοι (15) χρήματά ἐστιν, τὴν ἀντὶ τοῦ τρέφειν 

χιξινῆν παρασχευάζει. 
Σ, Οὐχοῦν χαὶ τὰ πρόβατα ὠσαύτως, εἴ τις διὰ τὸ μὴ ἐπί- 

στασϑαι προβάτοις χρῆσϑαι ζημιοῖτο, οὐδὲ τὰ πρόβατα χρήματα 

τούτῳ εἴη ἄν; 
Κ. Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ (15). 
- πὸ θα ον ἐγεῖ (11), τὰ Σ. Σὺ ἀρα, ὡς ἔοικε, τὰ μὲν ὠφελοῦντα χρήματα ἡγεῖ 

δὲ βλάπτοντα οὐ χρήματα. 
Κ. Οὕτω. 
Σ. Ταὐτὰ ἄρα ὄντα τῷ μὲν ἐπισταμένῳ χρῆσϑαι αὐτῶν ἑχά- 

στοις χρήματά ἐστι, τῷ δὲ μὴ ἐπισταμένῳ οὐ χρήματα " ὥσπερ 
γε αὐλοὶ τῷ μὲν ἐπισταμένῳ ἀξίως λόγου αὐλεῖν χρήματά εἰσι, 
τῷ δὲ μὴ ἐπισταμένῳ οὐδὲν μᾶλλον Ἶ ἢ ἄχρηστοι λίϑοι --- εἰ μὴ 
ἀποδιδοῖτό γε αὐτούς --, Τοῦτ᾽ οὖν φαίνεται ἡμῖν, ἀποδιδομένοις 
μὲν οἱ αὐλοὶ χρήματα, μὴ ἀποδιδομένοις δὲ, ἀλλὰ κεχτημένοις, 
οὐ --- τοῖς μὴ ἐπισταμένοις αὐτοῖς χρῆσϑαι -- 

Κ. Καὶ δι ὁμολογουμένων γε, ὦ Σώκρατες, ὃ λόγος ἡμῖν χωρεῖ, 
ἐπείπερ εἴρηται τὰ ὠφελοῦντα χρήματα εἶναι (13). ΠΠὴ πωλού- 
μενοι μὲν γὰρ οὐ χρήματά εἰσιν οἱ αὐλοί" οὐδὲν γὰρ χρήσιμοί 
εἰσι πωλούμενοι δὲ χρήματα. 

Πρὸς ταῦτα δ' ὃ Σωχράτης εἶπεν: 
Σ, Ἢν ἐπίστηταί γε πωλεῖν (1[9). Εἰ δὲ πωλοίη (29) αὖ πρὸς 

18. Οὐ χρήματα... .. ὃ ἵππος; 1,6 οἴθγαὶ πδβδὲ ρΡᾷ8 ὑπὸ ἔογέαηθ ῬΟῸΣ 
1αΐ, π᾿ ϑβύτοθ ρδϑβῦ 

14. ᾿2γαϑόν ἐᾳαϊναυῦ ἃ ὅ τι γέ τις ἀγαϑὸ νχέχτηται: νογ. Ῥ. 34 1. 8 ἀὰ Ὀ85. 
15. ΜΜέντοι, ταῦῖβ ουαἱ, Θβθοι ἱνϑιηθηῦ. 
16. Οὐκουν ἔμοιγε δοχεῖ. Τὶ τηϑ Βθιῃ ἢ ]θ, θῃὴ οϑαοι, αὰθ πο. 
17. Ἡγεῖ. 1,.ἃ Βθοοῃᾶβ Ῥϑύβοῦπ ἀὰ βἰ πριν ἀπ ρυόβοηρ οὰ «ἅὰ ξαΐαν 

ΤΩΟΥΘῺ οὗ Ῥδβ81} οϑὺ ὑοι)ο 8 6 ἔἰ, Ο.6Ζ 168 Αὐξίαθβ (οὺ ποῖ 6 ῃ). 
18. Οἕ, 6 απθϑύϊοη ἀθ ϑοογαίθ, ᾿θ]4., 1. 1. 
19. Ἤν .... πωλεῖν. 511, ο᾽ οδὺ ἀ-ἀὐνο 81 ἴ6 γγοργιδίαϊγο (ὁ ἴα Πὔξε (βουβ- 

δηΐ.), ϑαῖῦ 16 νϑῃᾶγθ. 
20. 1,65 Αὐὐΐααθ8. θη ρ] ον αἰθηῦ Ρὰ8 168 ἴΌ65 ἀπ βἰ Πρ. Θ᾽ ΘΙ. οὐμέε, οἐς, 

οἱ, Τηϑὶβ Ὀΐθη 061165 6 οέην, οέης, οίη, ἃ 1 ορύαὐ!ἢ ἀθ85 νϑυῦθθ8 οοῃύγϑοῦθβ. 
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- τ ΦΧ ᾽ - γον : ’ ; Ύ , 

τοῦτο ᾧ μὴ δπίσταιτο χρῆσϑαι, οὐδὲ σπεωλουὐμενοί εἰσι χρήματα 
χατά γε τὸν σὸν λόγον. 

Κ. “Ζέ 2» 3 Σι ́ [τ Ἰδὲ ᾿ τὸς , , γ , 
γειν ἔοικας, ὦ “ΣΣώχρατες, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀργυριὸν ἐστι χρή- 

ματα, εἰ μή τις ἐπίσταιτο χρῆσϑαι αὐτῷ. 
Σ. Καὶ σὺ δέ μοι δοχεῖς συνομολογεῖν λέγων, ἀφ᾽ ὧν τις ὠφε- 

λεῖσϑαι δύναται, χρήματα εἶναι. Εἰ γοῦν τις οὕτω χρῷτο τῷ 
2 ; ο ΄ « , Ν , 

ἀργυρίῳ ὥστε, πριάμενος οἷον ἑταίραν, διὰ ταύτην χάχιον (31) μὲν 
τὸ σῶμα ἔχοι, χάχιον δὲ τὴν ψυχὴν, κάκιον δὲ τὸν οἶκον, πῶς 
ἂν ἔτι τὸ ἀργίριον αὐτῷ ὠφέλιμον εἴη; 

Κ. Οὐδαμῶς, εἰ μή πέρ γε καὶ τὸν ὑοσχύαμον (33) χαλούμενον 
Υ̓́ ΄ ξ « , ΡΝ ’ 

χρήματα εἶναι φήσομεν, ὑφ᾽ οὗ οἱ φαγόντες παρατελῆγες γίγνονται. 
Τὸ μὲν δὴ ἀργύριον, εἰ μή τις ἐπίσταιτο αὐτῷ χρῆσϑαι, 

[ο ΄ 2 ᾿ ΒῚ , [οἱ ᾿ , 

οὕτω πόρρω ἀπωϑείσϑω, ὦ Κριτόβουλε, ὥστε μηδὲ χρηματὰ 
- 98 « ᾿ , ΒΩ 4 ον 2 - - ο 

εἶναι(38). Οἱ δὲ φίλοι, ἣν τις ἐπίστηται αὐτοῖς χρῆσϑαι ὥστε 
ὠφελεῖσϑαι ἀπ᾽ αὐτῶν, τί φήσομεν αὐτοὺς εἶναι; 

Κ. Χρήματα, νὴ “ἴῦ, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, χαὶ πολύ γε μᾶλλον 
ἢ τοὺς βοῦς, ἢν ὠφελιμώτεροί γὲ ὦσι (2 τῶν βοῶν. 

Σ. Καὶ οἱ ἐχϑροί γε ἄρα κατά γε τὸν σὸν λόγον χρήματά εἰσι 
τῷ δυναμένῳ ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν ὠφελεῖσϑαι. 

Κ. Ἐμοὶ γοῦν δοχεῖ. 
Σ, Οἰχονόμου ἄρα ἐστὶν ἀγαϑοῦ χαὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἐπίστασϑαι 
“- [] ἧξ - 3 ν -»ὝἪ ΕῚ - 95 

χρῆσϑαι ὡστε ὠφελεῖσϑαι ἅπὸ τῶν ἐχϑρῶν (35). 
Κ. Ἰσχυρότατά γε. 

: ᾿ ὦ 

Σ, ὭχΩΣ γὰρ ἢ; ὁρᾷς, ἔφη, ω Κριτόβουλε, ὅσοι μὲν δὴ οἶχοι 
ἰδιωτῶν οὐδευδίοι εἰσὶν απτὸ πολέμου, ὅσοι δὲ τυράννων. 

21. Κάχιον, δᾶάνϑυθβ (168. ἐγοΐβ [ο͵8): «6. Ὁ] 8 τηδαγαίβ δια.» 
22. ᾿Ὑοσχύαμον, ιιδαμίαπιε, ΘΘΠΓ6 4Ὧ8 16. ἔδυῃ:Ἱ]θ ἀθ8. βοϊαπόθβ τϑηξουτηϑηῦ 

ὯΠῸ αὐἰηΖαῖηθ α᾽ ββρὸσθβ, ἰουΐθβ ρ]αηΐθβ μουρδοόθβ; ἰοαΐθβ 165 86 ΔΤ 68 
βοηῃΐ ἜΜ ΤΟΥΝ οὖ γόῃηδηθαβοϑ. 

28. Τὸ μὲν.... εἶναι. «Τὐαγροηῦ, ἑαπὺ αα1] δϑὺ πέρ 188 τη81}8 α᾽ ΒΟΤΏΤΩΘ 
4υἱ ὨἾΘἢ βραῖῦ 86, ὙΘΏΨΟΥΘΙΒ 16 8] Ἰοίηρ' οὖ δὴ ἔαΐβοῃβ 81 ρϑὰ 8 δοτηρίθ, 
4] πθ 8ο1ῦ Ῥᾶ8 βθα!θιηθπὶ οοτηρύό θηΐγθ 168 ὈΊ6η8 46 οϑ]ὰν ααἱ 18.» (Τ δᾶ. 
α᾽ Εβέύϊθπηθ ἀθ 1ὰ Βοδέϊ8.) 

24. Ἤν γε φεαΐ 86 ἐγδάαγθ οὶ ΡῈ «5}}} οϑὺ νγδὶ 486». 
2ῦ. Ὠφελεῖσϑαι ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν. ΡΙαΐαταιθ, ἔγαρρό ἃ 18 Ἰεοῦπια αθ 172εο- 

ποηιΐχιιο, ἀθ ἴὰ ρογίέβ ἀθ οϑύδθ ἔουσηα!]θ: ἐἶγ8 7 ραγέϊ (6 868 ΘΉΗΘΉνῖ8, ΘΟ - ̓ 
Ῥοβᾶ, Ῥοὺν 1ὰ ἀδνθίορρϑυ, ᾧἂῃ ρϑϊ ὑραϊέ, ααϊ, ποὺ ἃ δὁἰό οομβουνό, Ῥδυτηὶ 
565 (Πιυγο8. ηιογαἶθ8, βοὰβ 16 εἰΐγα Πῶς ἄν τις ὑπ᾽ ἐχϑρῶν ὠφελοῖτο. 

26. 1,6 ἰοχίθ, ἃ 66 4} 56Π10]6, ῬΡόβθηΐθ ἰοὶ ἀὴθ ἰδοῦπθ ΘΟμΒΙ 6816. 
ϑοογαίθ ἀθναϊῦ θχροβϑὺ, ἀδῃβ οοὐδθ Ραγτῖθ Ῥογσάπθ ἀὰ ἐθχίθ, οοτητηθηῦ Οἡ 
Ῥϑαὺ ΟἸΤῸΓ Ραγ 46. 565 Θῃπθιηΐβ: 66 πἾδδὺ ρ885 βθι]θιηθηῦ 6 ἰθὰν ἔαϊδαπῦ 18 
σαθγγ αὐ Ρϑαὺ τοῦϊγον αἀἶθαχ ἀὰ ρῥγοῆί. 
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Κ. ᾿Αλλὰ γὰρ τὰ μὲν χαλῶς ἔμοιγε δοχεῖ λέγεσϑαι, ὦ ΞΣώκρα- 
τεβ, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, ἐχεῖνο δ' ἡμῖν τί φαίνεται, ὁπόταν ὁρῶ- 
μέν τινας ἐπιστήμας μὲν ἔχοντας χαὶ ἀφορμὰς ἀφ᾽ ὧν δύνανται 
ἐργαζόμενοι αὔξειν τοὺς οἴχους, αἰσϑανώμεϑα δὲ αὐτοὺς ταῦτα 

μὴ ϑέλοντας ποιεῖν, χαὶ διὰ τοῦτο ὁρῶμεν ἀνωφελεῖς οὖσας αὐ- 

τοῖς τὰς ἐπιστήμας; “Δ1λλο τι ἢ τούτοις αὖ οὔτε αἱ ἐπιστῆμαι 

χρήματά εἰσιν οὔτε τὰ χτήματα (31); 
Σ. Περὶ δούλων μοι, ἔφη ὃ Σωχράτης, ἐπιχειρεῖς, ὦ Κριτό- 

βουλε, διαλέγεσϑαι; 
Κ. Οὐ μὰ “ἰ', ἔφη, οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ καὶ πάνυ εὐπατρι- 

δῶν (38) ἐνίων (29) γε δοκούντων εἶναι, οὺς ἐγὼ ὁρῶ τοὺς μὲν καὶ 
πολεμιχὰς, τοὺς δὲ καὶ (80) εἰρηνιχὰς ἐπιστήμας ἔχοντας, ταύτας 
δὲ οὐχ ἐθέλοντας ἐργάζεσϑαι, ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, δι’ αὐτὸ τοῦτο 
ὅτι δεσπότας οὐχ ἔχουσιν. 

Σ. Καὶ πῶς ἂν, ἔφη ὃ Σωχράτης, δεσπότας οὐχ ἔχοιεν, εἶ, 
δὐχόμενοι εὐδαιμονεῖν καὶ ποιεῖν βουλόμενοι ἀφ’ ὧν ἔχοιεν ἄγα- 
ϑὰ, ἔπειτα κωλύονται ποιεῖν ταῦτα ὑπὸ τῶν ἀρχόντων; 

Κ. Καὶ τίνες δὴ οὗτοί εἰσιν, ἔφη ὃ κὐλορίμεις οἱ ἀφανεῖς 

ὄντες ἄρχουσιν αὐτῶν; 
Σ, ᾿4λλὰ, μὰ Δί᾽, ἔφη ὃ Σωχράτης, οὐκ ἀφανεῖς εἰσιν, ἀλλὰ 

χαὶ πάνυ φανεροί. Καὶ ὅτι πονηρότατοί γέ εἰσιν, οὐδὲ σὲ λανϑά- 
γουσιν, εἴπερ πονηρίαν γε νομίζεις ἀργίαν τ’ εἶναι καὶ μαλακίαν 
ψυχῆς χαὶ ἀμέλειαν. Καὶ ἄλλαι δ᾽ εἰσὶν ἀπατηλαί τινες δέσποιναι 
προσποιούμεναι ἡδοναὶ εἶναι, κυβεῖαί τε καὶ ἀνωφελεῖς ἀνϑρώτων 
ὁμιλίαι, αἕ προϊόντος τοῦ χρόνου χαὶ αὐτοῖς τοῖς ἐξαπατηϑεῖσι 
καξαφονεῖς γίγνονται ὅτι λῦπαι ἄρα ἦσαν ἡδοναῖς περιπεπεμ- 
μέναι, αἱ διαχωλύουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὠφελίμων ἔργων κρα- 

τοῦσαι. 

Κ. ᾿Αλλὰ καὶ ἄλλοι, ἔφη, ᾧ Σώχρατες, ἐργάζεσϑαι μὲν οὐ 
χωλύονται ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ καὶ πάνυ σφοδρῶς πρὸς τὸ ἐργά- 

27. Οὔτε ἀξ οἷν “τήματα. ΝῚ Ἰθὰτβ ἰα]θηΐβ, αἱ ἑπιστῆμαι, ὩΪ ἸΘῸΓΒ ὈΙΘΉΒ, 
τὰ χτήματα (ὀᾳαϊνα!θπὺ ἃ ἀφορμάς, οἶπα ᾿ρπθ5 Ρ]ὰ5 μδαὉ), πΠ6 βοῃῦ ΤἹΘΏΘΒ568, 
χρήματα, ῬΟᾺΣ ὁ68 ῬΘΓΒΟΠΏΘΒ. 

28, Εὐπατριδῶν. 1. ἰναἀϊιθίοη ζαϊϑαὶϊθ τϑτηοηίθν ἃ Τ᾽ μόβόθ ᾿᾿διύϊααθ ἀϊν᾽βίοη 
ἀπ ῬΘΌΡΙ6 ὐμιδηΐθη Θὰ 8 ΟἸαββθβ, ἃ 88 07: 168 εὐπατρίδαι οὰ 1ὰ ΠΟΌΪΘΒΒΘ, 
165. γεωμόροι οὰ 14 Οἶα586 Ὀουγρθοίβθ ϑὺ 168. Ῥοὐύϊἐβ Ῥτοργιδἐαῖτθβ ἀὰ 50], 
Θἥη 165 δημιουργοί, 105 ΟΥΤΊΘΙΒ. οἂ ἴα 8586 Ο6]8886. 

29. Ἐνίων ἀόροπᾶ ἀ6 περὶ, ααἱ 68 βου8- υΐθηατι ΘΟτητη8 ἀγαπὺ ὄξ6 χρυ τό 
ἃ 1Ιὰ Ῥῃγαβα ργόοόάθπί ἀθναηὺ δούλων. Ἐπ᾿ ῬΆΓΘΙ] οα5. 186 »1 60 Π6 τόρὸϊξο 78- 
τηϑῖ5. ἰὰ ὈῬΥδροβιθϊοῃ. 

80. ϑοανοῃῦ 168 ἄθυχ ΤΩΘΙΏΓ 65. αἰ ἀπ ορροβίἐΐοπ βοῃὺ δἰηδὶ τηδῦατόβ ῬΔΓ 
ὁ μὲν καὶ... .»ἡ, ὁ δὲ καὶ. 
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ζεσϑαι ἔχουσι καὶ μηχανᾶσϑαι προσόδους" ὅμως δὲ καὶ τοὺς οἴχους 

χατατρίβουσι καὶ ἀμηχανίαις συνέχονται. 
Σ. Δοῦλοι. γάρ εἰσι καὶ οὗτοι, ἔφη ὃ Σωχράτης, καὶ πάνυ γε 

χαλεπῶν δεσποτῶν, οἱ μὲν λιχνειῶν, οἱ δὲ λαγνειῶν, οἱ δὲ οἰνοφλυ- 

γιῶν, οἱ δὲ φιλοτιμιῶν τινων μώρων χαὶ δαπανηρῶν, ἃ οὕτω 

χαλεπῶς ἄρχει τῶν ἀνϑρώπων ὧν ἂν ἐπιχρατήσωσιν, ὥσϑ' ἕως 

μὲν ἂν ὁρῶσιν ἡβῶντας αὐτοὺς χαὶ δυναμένους ἐργάζεσϑαι, ἀναγχά- 

ζουσι φέρειν ἃ ἂν αὐτοὶ ἐργάσωνται (81) χαὲ τελεῖν εἰς τὰς αὖ- 
τῶν ἐπιϑυμίας, ἐπειδὰν δὲ αὐτοὺς ἀδυνάτους αἴσϑωνται ὄντας 

ἐργάζεσϑαι διὰ τὸ γῆρας, ἀπολείπουσι τούτους χαχῶς γηράσχεινί 82). 

ἄλλοις δ᾽ αὐ πειρῶνται δούλοις (88) χρῆσϑαι. ᾿4λλὰ δεῖ, ὠ Κρι- 

τόβουλε, πρὸς ταῦτα οὐχ ἧττον διαμάχεσϑαι περὶ τῆς ἐλευϑερίας 
ἢ πρὸς τοὺς σὺν ὅπλοις πειρωμένους χαταδουλοῦσϑαι. Πολέμιοι 

γοῦν ἤδη, ὅταν καλοὶ κἀγαϑοὶ ὄντες χαταδουλώσωνταί τινας, 

πολλοὺς δὴ βελτίους ἠνάγχασαν εἶναι σωφρονίσαντες, καὶ ὅᾷον 
βιοτεύειν τὸν λοιπὸν χρόνον ἐποίησαν" αἵ δὲ τοιαῦται δέσττοιναι 
αἰχιζόμεναι τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τοὺς 
οἴχους οὔποτε λήγουσιν, ἔστ᾽ ἂν (83) ἄρχωσιν αὐτῶν. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ἢ]. 

Ὁ οὖν Κριτόβουλος ἐχ τούτων (Ὁ) ὧδέ πως εἶπεν" 
Κ. ᾿4λλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων “ἀρχούντως σιάνυ μοι δοχῶ 

τὰ λεγόμενα ὑπὸ σοὺ ἀχηχοέναι" αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοκῶ 
μοι εὑρίσχειν ἐπιεικῶς τῶν τοιούτων ἐγκρατῆ ὄντα, ὥστ᾽, εἴ μοι 
συμβουλεύοις ὃ ὃ τι ἂν ποιῶν αὔξοιμι τὸν οἶχον, οὐχ ἄν μοι δοχῶ 
ὑπό γε τούτων ὧν σὺ δεσποινῶν () καλεῖς χωλύεσϑαι᾿ ἀλλὰ 
ϑαρρῶν συμβούλευε ὃ τι ἔχεις ἀγαϑόν. ᾿Ἢ κχατέγνωχας ἡμῶν, ὠ 
Σώκρατες, ἱχανῶς πλουτεῖν χαὶ οὐδὲν δοχοῖμεν σοι προσδεῖσϑαι 
χρημάτων; 
Σ Οὔκουν ἔγωγ᾽, ἔφη ὃ Σωχράτης, εἰ καὶ περὶ ἐμοῦ (5) λέγεις, 

81. ᾿πναγχάζουσι.. - ἐργάσωνται. « ἘΠ165 1658 οοπέγαϊρθηῦ ἀ6 ἸΘῸΣ ῬοΟΥἕον 
ἰοαῦ 66 4118 ἐϊγθηῦ ἅ6 18 Ῥϑὶπθ αὐ}8 ργθηποπί.» (1.8 Βοδέϊ6.) «Ῥέρειν, 6 
ἸΘῸΓ Δρρογίθῃ (θοπιπηθ ἀπ ὑγ]αἰ). 

82 Καχῶς γηράσκειν, νΊΘ 1} Πν ταϊβόσ Ὁ] τηθπύ. 
939: “ἄλλοις. ἐννον, δούλοις, α᾽ Δαῦγο8β δοηιηιθ ΘΒοΙαν 68. 
84. Ἔστ᾽ ἄν, ἰδπὶ 86, Ῥοπαδπῇ ἰοαὺ 16 ἔδθπιρβ αὕ6. 
Ομ. Π.] 1. Ἔχ τούτων, Ἰὰ- ἄθββαβ, ΔΊ1ΟΥΒ. 
2. ῬοὺΡ ὑπό γε τούτων ἃς σὺ δεσποίγνας καλεῖς (αἰ ταούϊοπ). Ἄν ὕοτηθ8 

501 11 11 χωλύεσϑαι. 
8. Καὶ περὶ ἐμοῦ, αὐδβδὶ ἀ6 τιοΐὶ. Οὐ οθοῦ]οβ, 6. θπιρ!ουαπῦ 16 Ρ] ΓΙ] 

(ἡμῶν, ϑοχοῦμεν), τι γοι]αϊθ ῬδΡ]ο αὰθ ἄθ Ἰαὶ 560]. βοογαΐθ, Ῥᾶγ ῥ᾽ δίβδῃ- 
ἴογῖθ, ἃ 1᾽δἷὶῦ ἀθ ογοίγ αα} ρϑυ]αῖϊῦ ἀϑθὰχ ἄθυχ. 
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ΡΣ ν - "Ὁ ἢ 3 » » 

οὐδέν μοι δοχῶ τιροσδεῖσϑαι χρημάτων, ἀλλ᾽ ἱἹχανῶς τιλουτεῖν (4) 
3 »ἭὝ ᾿ 

σὺ μέντοι, ὦ Κριτόβουλε, πάνυ μοι δοχεῖς πένεσϑαι, καὶ, ναὶ μὰ 
αἹ᾽, ἔστιν ὅτε καὶ πάνυ οἰκτείρω σε ἐγώ. 

ν Ἵ Καὶ ὃ Κριτόβουλος γελάσας εἶσιε" 
-» “ ͵ 33.,.“ὭἶὟἢ’ 

Κ. Καὶ πόσον ἂν (5), πρὸς τῶν ϑεῶν, οἴει, ὦ Σώχρατες, ἔφη, 
ς - ν ν ’ [, ΄ Ν , 

εὑρεῖν (6) τὰ σὰ χτήματα ττωλούμενα, πόσον δὲ τὰ ἐμά; 
Σ, Ἐγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη ὃ Σωχρά ἰ ἀγαθοῦ ὠνητοῦ ἐπι- ῬῈ , μαι, ἔφη ὃ Σωκράτης, εἰ ἀγαϑοῦ ὠνητοῦ ἔπει 

- » “-“ 2 

τύχοιμι, εὑρεῖν ἂν μοι σὺν τῇ οἰχίᾳ χαὶ τὰ ὄντα τιάντα πάνυ ὅᾳ- 
, , - Ν ᾽ὔ δ ἐν - Ἅ, [4 ,ὔ ὝΝ ζω δίως πέντε μνᾶς" τὰ μέντοι σὰ ἀχριβῶς οἶδα ὅτι πλέον ἂν εὕροι 

ἢ ξκατονταπλασίονα τούτου. ᾿ 
3 2 - - 

Κ. Κᾷτα, οὕτως ἐγνωχὼς (1), σὺ μὲν οὐχ ἡγεῖ (8) προσδεῖ- 
σϑαι χρημάτων, ἐμὲ δὲ οἰχτείρεις ἐπὶ τῇ πενίᾳ; 

Σ. Τὰ μὲν γὰρ ἐμὰ, ἔφη, ἱκανά ἐστιν ἐμοὶ παρέχειν τὰ ἐμοὶ 
3 - Ἀ ᾿ ᾿ ᾿: . - [ Ν , 9 ᾿ ᾿ 
ἀρχοῦντα " εἰς δὲ τὸ σὺν σχῆμα ὁ σὺ περιβέβλησαι () καὶ τὴν 

ν ΄ 2 ες . [ - , , Ἷ 1τ0 3 Δ᾽ 

σὴν δόξαν, οὐδ᾽ εἰ, τρὶς ὅσα νῦν κέχτησαι τεροσγένοιτό σοι (19), οὐδ 
α -»" .] , 

ὡς ἱχανά μοι δοχεῖ εἶναί σοι. 
- - 

Κ. Πῶς δὴ τοῦτ᾽; ἔφη ὃ Κριτόβουλος. 
““Ζπεφήνατο ὃ Σωχράτης᾽ 
Σ, Ὅτι πρῶ ἐν. ὁρῶ ἵνα γ) ὺ ϑύ λλά ΡΜ ρῶτον μὲν. ὁρῶ σοι ἀνάγχην οὖσαν ϑύειν πολλὰ τε 
Ν ἢ 11 ἀδον Ὴ Ἢ ΡΥ ᾿ , 3 , ὃν 2 

χαὶ μεγαλα (13), ἢ οὔτε ϑεοὺς οὔτε ἀνθρώπους οἶμαί σε ἂν ἄνα- 
σχέσϑαι᾽ ἔπειτα ξένους προσήχει σοι πολλοὺς δέχεσϑαι, καὶ τού- 

“ἢ ΘᾺ .. 2. ᾿ , " 18 ᾿ 3 
«τοὺς μεγαλοτιρεπτῶς (13) " ἔγτειτα δὲ πολίτας δειτενίζειν (13) χαὶ εὖ 

4. 41λλ᾽ ἱκανῶς. ... Ἐπίοθηᾶαοσ: ἀλλά μοι ϑοχῶ ἱκανῶς πλουτεῖν. 
ὅ. ν ἰοτηὴθθ βὰν 11πῆ 101, ΑἸπ81, ΒαρΡΥΐταθΖ οἴει, οὺ γοὺὰβ δσοζ: πόσον 

ἂν εὕροι κτλ. 
6. Εὑρεῖν, 586 γΘΠᾶΓθ. 
7. Κάτα . . .. Ο᾽δεδβὺ δουητηβ 51] Υ αναϊῦ: Καὶ οὕτως ἐγνωχὼς, εἶτα χτλ. 
8. ᾿πιγεῖ. Οὗ, Ῥαρ 246, ποίβ 17. 
9. Τὸ σὸν... . περιβέβλησαι: 16 ὑταῖῃ ἀ6 τηδίβοηῃ αα6 ἐπ 88. 
10. Εἰ τρὶς .. .. σοι. «8}} θη γϑῃοὶῦ ΘΠ ΘΟΥΘ5. ὑγοὶβ [015 δυϊδηῦ αὰθ ἴα 

6 88 ἂἃ οοβδύθ ἢθγ6.» (1.ἃὰ Βοδέϊ6.) Ο᾽ ϑβϑἐ-ἃ- ἀἴγϑ δὶ ὑὰ ἕουΐαπο ὀξαϊέ φιααγιριόο. 
11. ᾿νάγχην . ... μεγάλα. ΟὈ]ραὐίοη, ποὰ ἀδῆπίθ ἀ᾿ 41Π|Θὰγ 8 Τὰν 18 ἰοΐ, 

ῬΟῸΣ 16 τἹΟῆ6 46 ἔδίγθ βοανθηὺ 4 Ὀθϑὰχ βϑουῆσοθ δὰχ αἰθαχ. Ἐπ Υ τηϑῃ- 
αὐδηῦ, 19 1] πο ρᾷ8 αὐὐῤὶγό 80} 88. Ῥαύσιθ 1ὰ ργούθοιίοη ἀθ5 αὐθιω, 25 ῬΟῸΣ 
οθἷω τηδτηθ, οὐ διιβϑὶ ῬᾶΙῸ6 αὰ6 ο᾽δίαϊθ ᾿υβαρθ ἀθ ἀἰβέυ θΌΘΥ 165 νἱδπᾶθβ 468 
νἰουϊτηθ8 δὰ ῬΘΌΡΙΘ, 1] ἂν ἱπαάϊβροβό οοπύγθ [αὶ 168 ποηιηιθ8. 

12. Ξένους .. .. μεγαλοπρεπῶς. ΟὈΙραὐΐοη τηογα]6 ῬΟὰΡ 16 τίομθ ἀ᾽θχϑυ- 
οο'" 1 Βοβρι α!δ᾽ ΘηνουΒ 168 οἰὔουθηβ ἀ᾽ ααΐγοβ ν}168 ααἱὶ νϑηδαϊθηῦ ἀ8η8 88 
Ῥαύγθ, βοϊῦ ῬΟῸ ΘΧΘΙΌΘΙ Ὧπθ ἰηϊβδίοη ῬΌΘΠαπ6, 8οῖῦ τηϑτὴθ 6 Β[1ῊΡ 168 
ῬΔΥ ΓΙ ΘΌ] ΘΒ; ΟἹ ΥΥ σαρηδὶὺ ααθ] απ οἴοϊβ 16 ὑϊΐγθ ἄθ «ργοχὸπθ οὖ Ὀἰθηζα  ὑθᾺ» 
46. 668 Ὑ11168, τη818 δὰ τηοΐῃβ ἀὰ ογόαϊ δαργὸβ 465 οἱδόβ δίγδηρὸγθδ οὖ, Ρδν- 
ἰαηὺ, ἀ6 ΤΊ ἤθπθηοθ ἀ8η8 88 ῬΓΟΡΥΘ Ῥδύγ!θ. ! 

18. Πολίτας δειπνίζειν. 1.685 οἰζογ6ηβ αὍΠπ6 τηδὴθ ἰσὶθα 86 τα πἰββαι θη, 
ἃ ἀ65. ὄροαιθ8 τόρ]δθβ, ρΡοὺῦ Ῥγυθημᾶγθ ἀπ ΤΘΡα5. ἢ. ΘΟΙΏΤΏΠ. [.68 ἔγαϊβ ἀ ἀἢ 
ἄθ οθβ βαπαιθίβ τηοηὐαϊθηΐ, Δρρυοχί τη ϊνθιαθηΐ, ἃ ἀπ τηϊπίτηστη ἀθ 700 

τὰ ἐν Ἵ 



᾿ 
, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΕΟΟΝΟΜΙΟΘΌΕ: 251 

- Α, ᾿ ΄ ᾿ε »εν δὲ ἔ Ν ν λ ΕῚ ΄ 

ποιεῖν, ἢ ἔρημον συμμάχων εἰναι. Ἔτι δὲ καὶ τὴν σιολιν αἰσϑα- 
Ν » ὁ « . 

γομαι τὰ μὲν Υδὴ σοι προστάτταυσαν ἱπποτροφίας (33) τε καὶ 
χορηγίας (15) χαὶ γυμνασιαρχίας (15) καὶ προστατείας (17) ἢν δὲ 
δὴ πόλεμος γένηται, οἶδ᾽ ὅτι καὶ τριηραρχίας (13) καὶ εἰσφορὰς (19) 

,’ ε Ν " 

τοσαύτας σοι προστάξουσιν ὅσας σὺ οὐ ῥᾳδίως ὑποίσεις. Ὅπου 
δ᾽ ἂν ἐνδεῶς δόξης τι τούτων ποιεῖν, οἶδ᾽ ὅτι σὲ τιμωρήσονται 
2 - 29». [4 ον Ν «ς - , ’, ν 

᾿4ϑηναῖοι οὐδὲν ἥττον ἢ δὲ τὰ αὑτῶν λάβοιεν χλέπτοντα. Προς 
- - ᾿ 2 - " 

δὲ τούτοις ὁρῶ σε οἰόμενον τιλουτεῖν, χαὶ ἀμελῶς μὲν ἔχοντα 
πρὸς τὸ μηχανᾶσϑαι χρήματα, παιδικοῖς δὲ πράγμασι προσέχοντα 

Ν - [ »"} ΦΟᾺ - τ, δ. υ ψι “(91 
τὸν νοῦν, ὥσπερ ἐξόν σοι (39): Ὧν ἕνεχα οἰχτείρω σε μὴ (3) τι 
2 . - . 

ἀνήκεστον καχὸν πάϑης καὶ εἰς τπτολλὴν ἀπορίαν καταστῇς. Καὶ 
ἐμοὶ μεν, εἴ τι χαὶ προσδεηϑείην, οἷδ᾽ ὅτι χαὶ σὺ γιγνώσχεις ὡς 
εἰσὶν οἱ χαὶ ἐπαρχέσειαν (33) ἂν ὥστε, πάνυ μιχρὰ πορίσαντες, χα- 

χλὺ 99 ὍΝ 32 , Ἀ ᾿] Ν δι. ἕ « δὲ ΄λ 

ταχλύσειαν (33) ἂν ἀφϑονίᾳ τὴν ἐμὴν δίαιταν" οἱ δὲ σοι φίλοι 

ἔγαποβ 46 ἴὰ τηοππαὶθ ἀ ]οῦβ. 1.8 ἀέροπβα ὀξαϊ βαρροτγίξθ, αἰπϑὶ 46 661168 
ἅε5. δαΐγεβ ὁμασροβ ῬΡΕΌΠαπ65 ἀοηῦ 1] οβὲ απθϑύϊοη ἀδπβ 16 βαϊζθ ἀθ 18 ῬΉΓΆΒ6, 
ῬΑ 165 τίομοβ ἀθ ὁμαααθ ἰγῖθα, ἃ ρασγεϊ ἀ ἀπο ἔουθαμθ ταϊπίτηα τη α᾽ ΘΗ ΓΟῺ 
18 000 ἔν. (τποππαῖθ ἀ᾽ 1015), ἃ ἑουν 46 σῦϊθ βαϊναπὸ ὑπ ογᾶτθ αδίθστηϊηό 
ῬΔΓ ἴα ἸΟ]. 

14. Ἱπποτροφίας. 1,68 οἰζογθη8β ἀθ8 ἄθιχ οἴδββθβ 168 Ρ]05 ὀϊθνέββ α᾽ Αἐμὃπθβ 
ἀθναϊθηὺ θηὐγθίθμι ἀθ5 ομθναῦχ, 15 δὴ τὰ8 ἀὰ Βϑύνίοθ τ! ὐαῖγθ, ἀοπῦ 118 
5᾽΄δοαυϊαϊοηὺ ἄδη8β 1 αν] υῖθ; 29 ῬΟῸΣ ἤρατο ἃ οὔθναὶ ἀδη8 165 ῬτχῸ- 
ΘΘββίουβ δὰχ ἔδίββ υ]]!ρίθαβοβ. 89 ΠῚ ἐἰαϊ 46 Ῥοπ ἰομ ἀθ ζαΐγε δου 805 
165 σγυδηᾶβ Ἰοὺχ ἀθ 1ὰ Οτὸοθ (16ὰχ ΟἸγτηρία 68, οἰο.) 

16. Χορηγίας. Τιὰ οἠογέσίο οοτιβιδίαϊο ἃ ἔαϊγθ 168 ἔγαϊβ ἀ Ἰπβύγαούϊομ εὖ 46 
οοβέμτηθ ΡΟΣ 165 ΘμοουσΒ ααἱ ρτυγαϊοπὺ ἀδηβ 165 ΒΟ] ΘΠ ἢἶ65 Τ6]]ΡΊΘ 868, 06]8 
416 165 συγ ογο]απ65 (νου. 16 ποΐθ απέόρόμυ δηλ ἀὰ ΟΠμδρ. 111), ομοοὺσ5 
ἀθ Ῥυνυσβίαασο (βουσί ἀθ ἀδη86), οσμῃοῦγβ 4685 ἰγαρόαϊθβ οὖ ἀθβ5 οοτηδαϊθβ; [68 
ἔγαϊβ 46 ἐοαία βοτίβ αὐ δηἐγαϊπαϊθπὺ 168 τοργόβθηϊαίουβ ὑμέδογαββ ὀἰαϊθπὲ ἃ 
16 ομῦρα 468 ομογέρεβ. : 

10. Τυμγασιαρχίας 1,ὰ συηιπαβίαγοϊυϊε, οὰ Ἰατηρασαγοϊια οουιβιβίαϊθ. Ῥυίη- 
Οἱρδϊθυηθπὲ ἃ ἔαϊτθ 165 ἔγαὶϊβ 468 σοϑῦ8δ68 αὐ Παηιθοανα ααἱ 586 ἀοππαῖθηΐ ἃ 
Τ᾽ οσοιβίου ἀθ5 ρυδηᾶθβ ἔδίθββ. οουήτηθ 165 Ραπαίμόηόθβ οὺυὐ ἔδίθβ α᾽ Αὐἰμπέπό, 
165 ἔδίββ. δὴ 1 βοπποὺν 46 Ῥγοτηφιμόθ, α Ηδρμαϊβίοβ, οἷο. 

17. Προστατείας, 195 φῬγδδίάοποθβ (6 π σόηόγα!). (δε αϊπθβ ργόβι θηοθβ, 80- 
ἑδτητηθηῦ 66116 465 ϑεωρέαι, ου Τ᾽ το! Πόοτγθ, ὀϊαϊθηὺ ἔοτὸ οοἀέθαβεβ. (7 ἤδογῖο, 
ἀδρυΐαξίοι Ρυθ]αᾳιιθ δηγογόθ Ροὺγ Ῥγθπᾶγε ρατί ἃ ἰἴὰ ἔδίθ αὑπθ αἰνιηϊέ, 
οὐ] γέ ἀδὴβ ἀη6 νἱ]]6 ὀἐγαηρ γα.) 

18. Τριηραρχίας. Τια ἐγϊόγαγοῖυίο, 1ὰ. Ῥ]ὰΒ Ἰουτᾶθ 468 οβαυρθβ ἃ Αὐπὸῃθβ, 
οομϑίβίαϊ᾽ ἀδη5 16 ραγἐϊοϊραίίοη ἃ 1᾿ἀυταθιηθηῦ οὰ ἃ 1᾿Θηὐγοίϊθη 6 1ὰ βοίίθ. 

19. Εἰσφοράς, οοπέν ας Οὴ5 δα γδου ἀἰ Πϑῖ τ 68 ραν όθβ Ῥ81 165 οἰζου 8 ῬΟῸΓ 
ΒΆΡΥΘΗΪ ΔῸΧ ἔγαὶβ 46 φ΄ἼΘΥΥΘ. 

20. Ὥσπερ ἐξόν σοι δαπϊνααῦ ἃ ὥσπερ εἰ ἐξείη σοι. 
21. Μη οϑὺ οοτπηηδπᾶδ ρὰν [1466 ἀθ ογαϊμαγο, ααἱ οϑὺ βουβ-θπίθπαμθ: 

«Ὑοϊ]ὰ ρΡουγαθποὶ 8. Ὁϊδϊ6 ἀ6 ἐοϊ, σέ αψ σγαπα ροϑι" αὰθ ἃ Ιὰ βπ 1] π6 ἐἶθη 
[41}16 βουθσιν ἀπθίαπθ τὴ] ᾿ποῦτδ]6.» (1,6 Βοδίϊ6.) 

22. Ἐπαρχέσειαν, χκαταχλύσειαν. 1,65 ἴογΠη65 α᾽ ορίδυϊ θη είας, ειξ, εἰαᾶν, 
ἐὐαϊθηΐ ϑιαρ]ουόθβ δ. 165 Αὐὐίαιθβ 46 ργδίδγθποθ ἃ 961168 6 αἐς, αε, αἰέν. 
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σιολὺ ἀρχοῦντα σοῦ μᾶλλον ὁ ἔχοντες τῇ ξαυτῶν κατασχευῇ ἢ σὺ 
τῇ σῇ (ἣ ὅμως ὡς παρὰ σοῦ ὠφελησόμενοι ἀποβλέπουσι. 

Καὶ ὃ Κριτόβουλος εἶπεν" 
᾿ς, Ἔ: ν , 3 -, 2 2) 2 λέ » γλλ᾽ . 

γὼ τούτοις, ὦ Σωώχρατες, οὐκ ἔχω ἀντι ἔγειν " ἀλλ' ὥρα 
σοι σεροστατεύειν ἐμοῦ (833), ὅπως μὴ τῷ ὄντι οἰχτρὸς γένωμαι. 
᾿χούσας οὖν ὁ Σωχράτης εἶπε᾽ 

Σ. Καὶ οὐ ϑαυμαστὸν δοκεῖς, ὠ Κριτόβουλε, τοῦτο σαυτῷ 
ποιεῖν ὅτι ὀλίγον μὲν πρύσϑεν, ὅτε ἐγὼ ἔφην πλουτεῖν, ἐγέλασας 
ἐστ᾽ ἐμοὶ ὡς οὐδὲ εἰδότι ὃ τι εἴη πλοῖτος, καὶ πρότερον οὐχ 
} , Χ ’ , " - , ἑεαῦσω πρὶν ἐξηλεγξὰς μὲ χαὶ ὁμολογεῖν ἐποίησας μηδὲ ἕκατο- 

’ “- - ων - ΄ ΄ 

στὸν μέρος τῶν σῶν (3) κεχτῆσϑαι, γῦν δὲ χελεύεις προστατεύειν 
μέ σου χαὶ ἐπιμελεῖσϑαι ὅττως ἂν μὴ παντάπασιν ἀληϑῶς πένης 
γένοιο; 

- ᾿ 
Κ. Ὁρῶ γάρ (36) σε, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἕν τι πλουτηρὸν ἔργον 

γ , - Ν 

ἐπιστάμενον, ττεριουσίαν ποιεῖν (31), Τὸν οὖν ἀπ᾽ ὀλίγων περι- 
ποιοῦντα (38) ἐλτείζω ἀπὸ τιολλῶν γ᾽ ἂν πάνυ ῥᾳδίως πολλὴν πε- 

, “ 

ριουσίαν στοιῆσαι. 
Σ οὐ Ἶ , 3 7 Ὕ - ΄ “ 2 ο. ΡῚ , 

. Οὔχουν μέμνησαι ἀρτίως ἕν τῷ λόγῳ, ὅτε οὐδ' ἀναγρύζειν 
μοι ἐξουσίαν ἐποίησας (39), λέγων (30) ὅτι τῷ μὴ ἐπισταμένῳ ἵπ’- 
Ἕ 2 ἵ - τῆς 7 « ᾿ πὰρ Ρ - ν - - ᾿ 

ποις χρῆσϑαι οὐχ εἴη χρήματα οἵ ἵπποι, οὐδὲ ἡ γῆ, οὐδὲ τὰ 
πρόβατα, οὐδὲ ἁ ἀργύριον, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲ ὃ ἕν, ὅτῳ τις μὴ ἐπίσταιτο 
χρῆσϑαι; Εἰσὶ “μὲν οὖν (ἢ αἱ πρόσοδοι ἀπὸ τῶν τοιούτων" ἐμὲ 

δὲ πῶς τινι τούτων οἴει ἂν ἐπιστηϑῆναι χρῆσϑαι, ᾧ τὴν ἀρχὴν (88) 
οὐδὲν ττώττοτ' ἐγένετο τούτων; 

δυο Πολυη οι τῇ σῇ. Οὐοπβίν 862: ἔχοντες πολὺ μᾶλλον σοῦ ἀρχοῦντα 
τῇ ἑαυτῶν χατασχευῇ. Θυδπὺ αὺχ πιοίβ ἢ σὺ τῇ σῇ, 118 ἕογταθηΐ Ῥ] ΟΠ βτη6, 
οὖ βοῃὺ δ]ουΐόβ ῬΟᾺΓΡ 1ὰ Ρ]ὺὰ8 ρσγυδηᾶθ οἰαυίδ 8 Ια Ῥϑῃηβόϑ. 

24. Προστατεύειν ἐμοῦ, τὰθ Ῥαίγο πη θν, [8 ἔαϊτ8 τὴ προστάτης. 1,685 δέτδῃ- 
ΒΘ 18 ἀογη οι όβ ἃ Αὐμὸπ 65 δἰαἰθηύ θη ἀθ 868 Ἅσμοἶβὶν Ῥαυταΐ 168 οἰ ΟΥ̓ΘΏΒ 
ἀῃ ῬγΟύθούθαι οὐ ῬαὐΤΌΏ; αὐ Δρροὶαὶὺ Ἰθὰν προστάτης. 

2ὅ. Τὰ σά, ἰδ ἔογύυπθ. 
20. Τταά. 1οἱ γὰρ Ῥᾶν ΟἾ δύ αθ. 
27. ᾿Επιστάμενον τόρ! ἀἀρογὰ ἕν... . ἔργον, Ῥυΐδ Θῃοοῦα περιουσίαν 

ποιεῖν. 
28. Περιποιεῖν, ταθιντθ ἅθ οὔὐδ, ἔαϊγ ἅθβ ὀδοπογηΐθϑ, οοτῆτηθ περιουσίαν 

σοιξιν. 

29. ΥοΥ. οἱ -ἀθββαβ, οβδρ. 195, Ῥᾷρ88 246 οὐ βαὶν. Α ϑηξθηᾶγθ ϑοογαία, ο᾽ δββὲ 
ΟΥΙΟΡΟυ]ο5 41 δαγαῖῦ αἰἴβυτηό ἀθ Ἰαϊ-τηϑιηθ ἰοαΐθθ 068 Ῥγοροϑ Πἴ0η5, 5818 
Ῥϑυπηθύνγθ τηδῖη8 ἃ ϑδοογαίθ ἀθ αἷγ τηοῦύ. Αὰ νγαὶ, ϑοογαΐθ Ἰαἱ αναϊὲ ζαϊὶ 
αἴρθ 60. 40} νου]αἱύ αα᾽1}} αἴθ. ΟἾ εβῦ Ἰὰ ϑββϑῃὐθ᾽]θπιθηῦ 16 ργοοδαό βοογραύϊαπθ. 

80. Οὔχουν μέμνησαι λέγων, πὶ 8 δου γίθπδ- πὰ Ρὰ8 46 66 αὰθ ὕὰ ἀἸ8815 ὃ 
«ΤἹέγων ἃ ἰοὶ 16 50ηὴ8 ἀθ 1Ἶτηραγίαϊθ; ο᾽ϑϑὺ δουωτηθ 5 γ ναὶ ὅτι ἔλεγες. 

81. Μὲν οὖν, φιέάοηι οογέε. 
82. Τὴν ἀρχὴν οὐδέν, Δι ὈΞο]υτηθηὺ τίθῃ. 



ΧΗΝΟΡΗΟΝ, ἘΟΟΝΟΜΙΟΕ οδ8 

»" ν ν ΄ , 

Κ. ..1λλ᾽ ἐδόκει ἡμῖν καὶ εἰ μὴ χρήματά τις τύχοι ἔχων, ὅμως 
3 , 2 , 7 , 83 ἢ Ψ λύ ᾿ ψυν ν 

εἶναί τις ἐπιστήμη οἰχονομίας (33), Τί οὖν κωλύει χαὶ σὲ ἐπί- 
στασϑαι; 

2 - 2 

Σ, Ὅπερ (83), νὴ δία, καὶ αὐλεῖν ἂν χωλύσειν ἄνϑρωτσιον ἐπί- 
3 3 " ΄ ΒΡ 

στασϑαι, εἰ μήτε αὐτὸς πώποτε χτήσαιτο αὐλοὺς, μήτε ἄλλος 
αὐτῷ παράσχοι ἐν τοῖς αὑτοῦ μανϑάνειν " οὕτω δὴ καὶ ἐμοὶ ἔχει 

- » .ὕ 

περὲ τῆς οἰκονομίας. Οὔτε γὰρ αὐτὸς ὄργανα χρήματα ἐχεχτήμην 
ΡΥ Ρ τ 

ὥστε μανϑάνειν (85), οὔτε ἄλλος πώποτέ μοι παρέσχε τὰ ξαυτοῦ 
διοιχεῖν ἀλλ᾽ ἢ σὺ νυνὶ ἐθέλεις παρέχειν. Οἱ δὲ δήττου τὸ πρῶτον 

᾿, ’ " Ν , 86 ; ν᾿ Ν ᾽ " 

μανϑάνοντες κιϑαρίζειν χαὶ τὰς λύρας ( ) λυμαίνονται " χαὶ ἔγω 
δὴ εἰ ἐπιχειρήσαιμι ἐν τῷ σῷ οἴκῳ μανϑάνειν οἰκονομεῖν, ἴσως 

ΡΣ 

ἂν καταλυμηναίμην ἂν σου τὸν οἶκον. 
Πρὸς ταῦτα ὃ Κριτόβουλος εἶπε" 

5 3 - 

Κ. Προϑύμως γε, ὦ Σώχρατες, ἀποφεύγειν μοι (81) πειρᾷ μη- 
, - - . 2 -- 

δέν με συνωφελῆσαι εἰς τὸ ῥᾷον ὑποφέρειν τὰ ἐμοὶ ἀναγχαῖα 
᾿΄ 

πραγματα. 
, 3 

, Οὐ μὰ 4, ἔφη ὁ Σωχράτης, οὐχ ἔγωγε (88), ἀλλ ὅσα ἔχω 
κ . , , ΄ ᾿] ω , Ὁ δ 1.2) Ὲ 39 ᾿ ΣΤ». ὙΟΓῚ 

χαὶ πάνυ προϑύμως ἐξηγησομαί σοι. Οἰμαι δ᾽ ἂν (39) χαὶ εἰ, ἐπὶ 
ὼ ᾽ , Ν ἃ ἘΝ 40 ἀν» ν᾿ ΝΣ ς ͵ 

χεῦρ ἐλϑόντος σου χαὶ μὴ οντος (45) παρ᾽ ἐμοὶ, ἄλλοσε ἡγησάμην 
« - 3 ᾿ 

ὅπόϑεν σοι εἴη λαβεῖν, οὐκ ἂν ἐμέμφου μοι" χαὶ εἰ, ὕδωρ παρ᾽ 
}] “- Ὕ δ“ ᾿ Σ χῚ δὲ. Ὡὦν 41 γλλ Ἂ " 4 ων 49 

ἐμοῦ αἰτοῦντί σοι αὐτὸς μὴ ἔχων (41), ἄλλοσε χαὶ ἐττὲ τοῦτο (43) 
Ψ .ω ὦ 232... ὉΝ - ἢ ἮἜλιΔ ῳ . γ , 

ἤγαγον, οἱδ᾽ ὃτι οὐδ᾽ αν τοῦτο μοι ἐμέμφου " καὶ εἰ, βουλομένου 
μουσικὴν μαϑεῖν σου παρ᾽ ἐμοῦ, δείξαιμί σοι στολὺ δεινοτέρους 

88. Ἄογος 16 ἀδραυΐ τηῦπηθ 46 1 Ηἰδοηογιίηιιο. 
84. Ὅπερ. Υον. Ρ. 245, ποία 8. 
85. Γθργανα ὥστε μανϑάνειν, ΤΙηβύγατηθηῦ ἠόοοβϑαῖγο ῬΟῸΣ ΔΡΡΥθπαᾶΓο, 

ο᾽εβυ-ἀ-αἴτθ ἀ6 1ὰ ἔοσίαπο (χρήματα). 
86. Αιϑαρίζειν ... λύρας. Τα ἧγγο οὐ 1ὰ οἰΐπατθ ὀὐαϊθηῦ ἄθαχ ἰηβέγα- 

τηθηΐβ ἀθ 18 τηδῖηθ ἔατα]]8, πῃ αἰόνγαμὺ συγ ααθ Ῥ8. 16 ΠΟΙΉΌΥΘ 465 60Υ- 
465 οὔ 1ἴὰ ρυδῃηάθυῦυ. καἰιϑαρίζειν οϑὺ 16 ὑθυτηθ Οὔ ΠΔΙΓΘ. ΡΟΣ αἰγ6 «7οῦον 
46 1ὰ ἰγύβθ, (6 ἴὰ οἰὔμαγσθ οὰ ἰοὰὺ δυΐγθ ἰηβύγασπθηῦ ἃ οοΥᾶθβ ἀθ 1ὰ τη 
ζατα1}18.» «1ύρα, α᾽ ααΐτο ρανύ, οδῦ 16 τηοῦ ρόμπόυϊαθ Ῥοὰγ ἀόβίσμθν 16 ᾿γγ6 
οὐ 888 οοῃρόπογθβ. Τ᾿ οὰ 168 Θχρυοββίοῃϑ οοϊωτηθ λέρᾳ χιϑαρίζειν. « Οϑὺχ 
ααἱ οοτητηθησθηΐ ἃ ἈΡΡΓΘΠΡΘ ἃ 70μ67 (165 Τη 8.) θη͵8. ἃ σογ68, χιϑαρίζειν, 
165 δοϊτηθηῦ (δ ἱταθηύ ἰθὰγβ ἰψγ68, λύρας).» 

51. οι οχρ!όυϊῇ. -- ᾿Ἱποφεύγειν (ϑου8-ϑηὐ, ὥστε) μηδέν μὲ συνωφελῆσαι. 
38. Οὔκ ἔγωγε: βουβ-θηῦ. ἀποφεύγειν πειρῶμαι. 
89. Ζν, ρὶαοό δὴ ἰδίβ ἀθ 1ὰ Ῥἤρᾶ86. ῬΔΓ δηξϊοἰραίίοη, ἰοτηθθ 80} 165 ἀθὰχ 

ἐμέμφου οὐ 50} μέμφοιο, δυργὸβ 4 ομῃδοιῃ ἀθβαθθὶβ, ἀὰ τοβίθ, 1] θϑὺ δη- 
βαϊίθ τόρόϊό. Οὗ. ν. 264, 1. 18; Ρ. 269,1. 12. 

40. Ὄντος: 5οι8-6πί. πυρός. 
41, Αϊτοῦντί σοι ἀδροῃηᾶ ἂθ ἔχων, «ηΐθῃ νδηῦ ρὰ8 ἃ ἀοΉΉΟΥ ἃ ἰοὶ απ 

Τα ἢ ἀθιηδηᾶθν 8». 
42. Ἐπὶ τοῦτο, ἃ 168, Ἰὰ οὰ 1] γ᾽ 6. ἃ. 



254. ἘΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΠΑΙΒΕΙ 

᾿ - ν ν " ͵ ὟΝ 2.97 λῶν , ἐμοῦ περὶ μουσικὴν χαί σοι χάριν ἂν εἰδότας, εἰ ἐθέλοις παρ 
2 - “- - 

αὐτῶν μανϑάνειν, τί ἂν ὅτι μοι ταῦτα ποιοῦντι μέμφοιο; 
2 3 

Κ. Οὐδὲν ἂν δικαίως γε (43), ὦ Σώκρατες. 
2 ᾿ - - 

Σ, ᾿Εγὼ τοίνυν σοι δείξω, ὦ Κριτόβουλε, ὅσα νῦν λιπαρεῖς 
᾽ Ἴ - , ν (44 2 ᾽ Ἅ “- , ν 

σιαρ᾽ ἐμοῦ μανϑάνειν, πολὺ (44) ἀλλοὺυς ἐμοῦ δεινοτέρους τιερὶ 
- ς Ὁ ,΄ 

ταῦτα. Ὁμολογῶ δὲ μεμεληχέναι μοι οἵτινες ἕχαστα ἐπιστημονέ- 
- -" ν , Ἂ -» 

στατοί εἰσι τῶν ἐν τῇ πόλει. Καταμαϑῶὼν γάρ τίοτε ἀπὸ τῶν 
3" ὦ» 3 2 

αὐτῶν ἔργων τοὺς μὲν πάνυ ἀπόρους ὄντας, τοὺς δὲ τεάνυ τελου- 
, 2 , Δ᾽ ὩΣ ,ὕ 2ὕ Ἅ, ᾽ , «“ 

σίους, ἀπεϑαύμασα, καὶ ἔδοξέ μοι ἄξιον εἶναι ἐπισχέψεως ὃ τι 
- ν [4 - - - 

εἴη τοῦτο. Καὶ ηὗρον ἐπισχοπιῶν πάνυ οἰχείως ταῦτα γιγνόμενα. 
Τοὺς μὲν γὰρ εἰχῇ ταῦτα (45) πραΐ ττοντας ζημιουμένους ξώρων, 

Ν ’ » .-- ᾿ ΦΡ 

τοὺς δὲ γνώμῃ συντεταμένῃ ἐπιμελουμένους καὶ ϑᾶττον χαὶ ὅᾷον 
᾿ ζ ὌΝ 

χαὶ χερδαλεώτερον χατέγνων τιράττοντας " παρ᾽ ὧν ἂν (46) χαὶ σὲ 
᾿, “- 

οἶμαι, εἰ βούλοιο, μαϑόντα, εἴ σοι ὃ ϑεὸς μὴ ἐναντιοῖτο, πάνυ 
γ 

ἂν δεινὸν χρηματιστὴν γενέσϑαι. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ Π]. 

- "ἢ 

᾿Αχούσας ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε" 
κ Νὺ 2ὕὔ τσ ΓΡΕΝΕΙ ροῦν ἊΣ -,' ν 5 Ν 

. Νῦν τοι, ἔφη, ἐγώ σε οὐκέτι ἀφήσω, ὦ “Σώκρατες, πρὶν ἂν 
τ - » , 

μοι ἃ ὑτιέσχησαι ἐναντίον τῶν φίλων τουτωνὶ (1) ἀποδείξης. 
τ ην 3 2, Κ᾿ τω , , ͵ » ᾽ ΄ 
Σ. Τί οὐν, ἔφη ὃ Σωχράτης, ὦ Κριτόβουλε, ἣν σοι ἐπιδειχνῦω ἢ .5) ἢ ΐ 

- , ἢ 3 Ν - , , 

σιρῶτον μὲν οἰχίας τοὺς μὲν (5) ἀπὸ πολλοῦ ἀργυρίου ἀχρήστους 
-“" 3 Ν , 

οἰχοδομοῦντας, τοὺς δὲ ἀπὸ πολὺ ἐλάττονος πάντα ἐχούσας ὅσα 
» γ -» - - 

δεῖ, ἡ δόξω ἕν τί σοι τοῦτο τῶν οἰκονομικῶν ἔργων ἐπιδει- 
χγύναι (3); 

Χ ω ᾽ 2 ς ἊΝ 

Κ. Καὶ πανυ γ΄, ἔφη ὃ Κριτόβουλος. : 
" ὉΝ . , ᾿ -.-» ᾽ 

Σ, Τί δ᾽ ἢν τὸ τούτου ἀκόλουθον μετὰ τοῦτό σοι ἐπιδειχνύω, 
τοὺς μὲν στάνυ ττολλὰ χαὶ παντοῖα κεχτημένους ἔπιτιλα, χαὶ τού- 

48. Οὐδὲν. ... δικαίως γε. βουδεθηῦ. σοὺ μεμφοίμην. 
44, Πολύ ἰοτηῦθ βὰ} δεινοτέρους. 
45. Ταῦτα. ἘϊαίοηοΖ ταῦτα τὰ ἔργα. 
46. Οὗ, Ῥᾶρ 288, ποίβ 89. 
ΟἈ. 1Π] 1. Τῶν φίλων τουτωνί. ϑοοῦαῦθ Ὡ6 ΘΟ, ΘΓΒ6 Ρᾶ8 6 ἐδίθ ἃ ἐδέθ ἀνθὸ 

Οὐ τοθουϊοβ (οἵ. ραρα 207, Ἰίρτιθ 13). ΠῚ οϑῦ δϑῃξουγό, σοϊητὴθ 11 ἀρυϊναὶϊῦ αοΥ- 
ἀϊπαῖτθ, ἄπ οοὐόρθ ἂθ ἀἰβοῖρ]θβ, ααἱ Ἰουθηῦ, ἀδη5 1685 αἰδ]οριιθβ βοογαίϊ- 
αὰ68 16 τὸ] ἀθ Ῥθυβοηηαρθβ τηπθίβ. ΧΟΠΟΡΒΟΙΝ οϑῦ οθηϑό δββιβίθν ἃ ἰδ Θ0ῃ- 
γογβαύϊοη, ραΐβαπο 1 Εἰοοῃοηιίφιια ἀδθαϊθ αἰηδὶ : Ἤκουσα δέ ποτὲ αὐτοῦ χτλ. 

2. Τοὺς μὲν .... Οοπῃβίγαϊδος: τοὺς μὲν οἰκοδομοῦντας ἀπὸ πολλοῦ ἀρ- 
γυρίου οἵχίας ἀχρήστους, τοὺς δὲ κτλ. 

8. Ἕν τί. ... ἐπιδεικύναι, ἰθ6 τηοηΐγον 4αθίαα Ἂπ ἅθ8. οἤοβθβ (ἕν τι 
. οπῦ 86 Θοροβθ ἴα βοΐθποθ ὀοοποιηΐαὰθ (τῶν οἱχονομιχῶν), δ ἐθ ηιοητγ ανΐ 

θ66]ὰ (τοῦτο). Οὗ. Ρ. 258, 1. 11 οὐ 17. 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΚΟΟΝΟΜΙΟΕ Ὡδῦ 

᾿ ῃ - " γς 7 » - 

τοις, ὅταν δέωνται, μὴ ἔχοντας χρῆσϑαι μηδὲ εἰδότας εἰ σᾶ (3) 
- “ 2 . Ρ] , Ν 

ἔστιν αὐτοῖς, χαὶ διὰ ταῦτα πολλὰ μὲν αὐτοὺς ἀνιωμένους, τεολλὰ 
. - ν 2 2 Ν ν 

δὲ ἀνιῶντας τοὺς οἰχέτάς " τοὺς δὲ οὐδὲν πλείω, ἀλλὰ καὶ μείονα 
,  ἕ ὍΝ 

τούτων χεχτημένους, ἔχοντας εὐϑὺς ἕτοιμα, ὧν ἂν δέωνται, 
Σ ὲ 

χρησϑαιί ) 3 , ΕἸ , ΕΣ Ὧν ὦ 
Κ. .Χ11λο τι οὖν τούτων ἐστὶν, ὦ Σώχρατες, αἴτιον ἢ ὅτι τοῖς 

᾿ μὲν ὅτεοι ἔτυχεν ἕχαστον χαταβέβληται, τοῖς δὲ ἐν χώρᾳ ἕχαστα 
τεταγμένῃ χεῖται; : 

τ᾿ . Ν “3 2 φ« “«ῷ , 5 ᾿ "δ᾽ 2 ΄ ἃ νυ " 
Σ. Ναὶ μὰ 40, ἔφη ὁ Σωχράτης" χαὶ οὐδ᾽ ἐν χώρᾳ γ᾽ ἐν ἡ 

2 2 ,»»» ’ [ἢ , 
ἔτυχεν, αλλ ἔνϑα προσήχει, ἕχαστα διατέταχται. 

, -ΌὉν “- , - 

Κ. Ζέγειν τί μοι δοχεῖς, ἔφη, καὶ τοῦτο, ὃ Κριτόβουλος, τῶν 
οἰχονομιχῶν (5). 

- ΐ“π’ 3 Ψ 2 . » ὙΠ 2.6 δὲ ΄ " ι Σ. Τί οὖν, ἣν σοι, ἕφη, καὶ οἰκέτας αὖ ἐπιδειχνύω, ἔνϑα μὲν 
- ΄, . 2 ΄ 

πάντας ὡς εἰτιεῖν δεδεμένους, καὶ τούτους ϑαμινὰ ἀποδιδράσχον- 
τας, ἔνϑα δὲ λελυμένους, καὶ ἐϑέλοντάς τε ἐργάζεσϑαι καὶ παρα- 

- ς 3 “- 2. 

μένειν, οὐ χαὶ τοῦτό σοι δόξω ἀξιοϑέατον τῆς οἰχονομίας ἔργον 
, ἐπιδεικνύναι; 

ς ; 

Κ. Ναὶ μὰ 4, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, καὶ σφόδρα γε. 
Ν 4 - ᾿ Α 

Σ, Ἢν δὲ χαὶ παραπλησίους γεωργίας γεωργοῦντας, τοὺς μὲν 
: ΄ " ν 2 -" ᾿ Ἀ ἀπολωλέναι φάσχοντας ὑπὸ γεωργίας χαὶ ἀποροῦντας, τοὺς δὲ 
, ἢ « ΄ 2 ν - 

ἀφϑόνως καὶ χαλῶς πάντα ἔχοντας ὅσων δέονται ἀπὸ τῆς γεωρ- 
; : 

γίας (ἴ); ; 
4 . , , » ᾿ , 

Κ. Ναὶ μὰ «“ἴ, ἔφη ὃ Κριτόβουλος. Ἴσως γὰρ (8) ἀναλίσχουσιν 
2 γ [5] ὃ - γ᾽ λλλ 4 1 ν ἘῚ [Ὁ λά ᾿ , 2 - ᾿ - 

οὐχ εἰς ἃ δεῖ μόνον, ἀλλὰ χαὶ εἰς ἃ βλάβην φέρει αὐτοῖς χαὶ τῷ 

- οἴχῳ. 
Ὶ Σ. Εἰσὶ μέν τινες ἴσως, ἔφη ὃ Σωχράτης, χαὶ τοιοῦτοι. ᾽..4,31λ᾽ (9) 
; ᾿ Ν 2 ΄ ΄, 2 ᾽ « 23 ον Ύ 2 - 2 ὃ 

; ἔγω οὐ τούτους λέγω, ἀλλ᾽ οἕἱ οὐδ᾽ εἰς ταναγχαῖα ἔχουσι δαπα- 
; γᾶν, γεωργεῖν φάσχοντες. 

᾿ , »" ΕΙΣ " Β 3 τ, ᾿ς 
: Κ. Καὶ τί ἂν εἴη τούτου αἴτιον, ὦ Σώχρατες; 

4. Σὰ ναταῖν δίσθ 1ὰ νόγ τ Ὁ]6 ἴουτηθ θιωρίουόθ βὰν 165 Αὐξίᾳιμθβ ΘΟΤΏΤῚ6 
πθαΐτ Ρ].ΤΊ6] (ποτα. οὖ 806.) 46 1᾽ δα ])θοῖ σῶς, ἐπέερον. (Σῶς, σᾶ, οοπέγαο- 
ὑΐοῃ 468 ἔογτηθβ ἱπυβίςέθβ σάος, σάα: 16 φοτηραγαίϊ σαώτερος 88 ἰσγοῦνθ 8 η8 
ἡΙΠαάοθ, ομος Χόπορμου δὲ οἴδζ Τμηδοοῦῖίθ.) 1,65 τηδηυβουἐβ ἀοηποπὺ ἰοὶ 
σῶα, ἴοττηβ 46 1ὰ Ἰδῆρτιθ φὙΘΟαῸΘ ΘΟΙΠΙΉ ΗΘ. 

ὅ. Χρῆσϑαι ἀόροπα ἀθ ἕτοιμα : «φγδίβ ῬΡΟῸΣ 56 ΒΘΥνἷ".» 
6. “έγειν .. .. οἰχογομιχῶν. ῬΟὰΣ 1ὰ οοπβέγαοίίομ, οἵ, ῥ. 94, ποίβ 8. 
1. Ἢν δὲ... γεωργίας. «ἘΠῚ 5ὶ 26 ἐδ πιοπίγε 65 σ6η8 θχροιἑαπὺ ἀ65 

οαἸΐαταβ (γεωργοῦντες γεωργίας) ῬάτοῚ} 168, δὲ, ραγηιὶ δοια-οἱ, 165 ᾿Π5...., 165 
δαΐΓ68.» Οἷ, ΡΟΣ 16 ἰοῦγπαγθ, Ρ. 248, Ἰίρτιθ5 11-18. 

8. Οὗ 1ὰ ποίθ 26 46 ἴὰ ραρβ 252. 
9. 4λλά 5οτύ, δὰ Ἰΐθιᾳ ἀθ δέ, ἀθ οογγόϊαι ἃ μέν αυδπᾶ Τορροβί(ϊοι ἀοϊξ 

δύγθ Ρ]ὰβ ἔογ θιηθπὲ τηαγαυέθ. 



256 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΙΑΙΒΕ: 

3 ΒΩ 

Σ. Ἔγω σε ἄξω καὶ ἐπὶ τούτους, ἔφη ὃ Σωχράτης᾽" σὺ δὲ ϑεώ- 
μενος δήπου καταμαϑήσει (39). 

Ν ΘΕ. τιν γι ν ἊΝ , , 
Κ. Νὴ 40, ἔφη, ἡ δυνωμαί γε. ν 

-“ Ν ΄ - - ᾿] , 

Σ. Οὐκοῦν χρὴ ϑεώμενον σαυτοῦ ἀποπειρᾶσϑαι εἰ γνώσει (19). 
“- 9. 9 ’ ΠῚ ᾽ δ᾽. Ὁ ᾿ - ,ὕ Ν ,ὔ ὸ. “᾿ 

Νῦν δ᾽ ἐγὼ σ' οἶδα ἐπὶ μὲν κωμῳδῶν ϑέαν χαὶ πάνυ πρωὶ ἀνι- 
, ᾿ , . ς Π 11 , Ν "] Ἁ 

στάμεγον χαὶ πᾶνυ μαχρὰν ὁδὸν (1) βαδίζοντα χαὶ ἐμὲ ἀνα- 
, , - χυϑδιρδ . τ 32. , σεείϑοντα προϑύμως συνϑεᾶσϑαι᾽ ἐπὶ δὲ τοιοῦτον οὐδέν μὲ πώω- 

σοτε ἔργον παρεχάλεσας. 
3 - -" Ρ. 

Κ. Οὐκοῦν γελοῖός σοι φαίνομαι εἶναι, ὦ Σώκρατες. 
Σ. Σαυτῷ δὲ πολὺ νὴ 4, ἔφη, γελοιότερος. ᾿ἪΝν δὲ καὶ ὑφ᾽ 

ἱγυσιικῆς (75) σοι ἐπιδεικνύω τοὺς μὲν εἰς ἀπορίαν τῶν ἐπιτηδείων 
᾽ ω . . ν (18 , δου ἐν . “ὦ 2 
ἐληλυϑότας, τοὺς δὲ καὶ (13) πανυ εὐπόρους οντας χαὶ ἅμα ἀγαλ- 
λομένους ἐπὶ τῷ κέρδει: 

Κ. Οὐκοῦν (43) τούτους μὲν καὶ ἐγὼ καὶ οἶδα ἕχατέρους, καὶ 
οὐδέν τι (15) μᾶλλον τῶν κερδαινόντων γίγνομαι. 

Σ. Θεᾷ γὰρ αὐτοὺς ἧπερ τοὺς τραγῳδούς τε χαὶ κωμῳδοὺς, 
οὐχ ὅπως ποιητὴς, οἶμαι, γένῃ, ἀλλ᾽ ὅπως ἡσϑῇς ἰδών τι ἢ ἀκού- 

" » - Ν 

σας᾽ χαὶ ταῦτα μὲν ἴσως οὕτως ὀρϑῶς ἔχει, οὐ γὰρ ποιητὴς 
’ , τὰς - Ὁ: ᾿ , 2: 16 3 - 

βουλει γενέσϑαι ἐπυτειχῇ ὃ ἀναγχαζόμενος χρῆσϑαι ( ), οὔ μῶρος 
οἴει. εἶναι, εἶ, μὴ σχοπεῖς ὅπως μὴ ἰδιώτης ἔσει ἢ) τούτου τοῦ 

ἔργου, ἄλλως τε καὶ τῶν αὐτῶν ἕγιτων ἀγαϑῶν τε εἰς τὴν χρῆσιν 
χαὶ χερδαλέων εἰς πώλησιν ὄντων; 

᾽ 

Κ. Πωλοδαμνεῖν μὲ ἀὐλοῤἑμὶ ὦ Σώχρατες; 
Σ. Οὐ μὰ 4, οὐδέν τι μᾶλλον (18) ἢ καὶ γεωργοὺς ἐκ παιδίων 

2 εν ὶ 
ὠνούμενον χατασχευάζειν, ἀλλ᾽ εἶναί τινές μοι δοχοῖσιν ἡλιχίαι 

10. Καταμαϑήσει, γνώσει. Οὗ. Ἰὰ ποίθ 21 ἀὰ Οβδρ. ΥΠ1|. 
11. Πάνυ πρωὶ..... πάνυ μαχρὰν ὁδὸν. ΟΥΙΟΌΟΌ]ο5. π᾿ Βα ἑαὶϊύ Ρ85 ἄδηβ 

Αἰβὸμθβ τηδιηθ: ἅἄὰ ἐμόδύγο ἃ ἢ Ἰρουίθ αἀὰ6] αὐδγίον ἀρ 1ὰ υ1]]6, 11 πὟῪ 
ναῖϊῦ ῬὰΒ ὑγοῖὶβ αὐαγίβ αἰ ἤθασθ. 1] ἀθναῖϊῦ ΔΥΟΙΡ 800 ἀοιη οὶ] ἄδη8 1ὰ 68 Π|- 
Ῥᾶρηθ α᾽Αὐμὸπθβ, δὰ τ θὰ 6. 565 ἀογηδίηθ8. 

12. Ὑφ᾽ ἱππικῆς, αἰμιδὶ ρα δὴ ἰδίβ ἀθ8 ἀθὰχ τιθητθβ 46 ῬὮγαβθ, τοὺς 
μὲν ..., τοὺς δὲ. .. βογὺ ἀθ γόρίτηθ ὁρϑθιηθηΐ δχ Ὑθυθθ5. 48 0688 ἄθιχ 
ΤᾺΘΠΙΌΓ 65 6 Ρἰγαβθ.. Αγργὸβ τοὺς δὲ, 165 τηδηυβοῦὶΐβ ἀοπηθηῦ: διὰ τὴν ἱπ- 
πιχὴν, σ1ο86 ργδίθπαμπθ ΘΧΡΙΙοα ῖνθ,. ̓ πα Ὁ]]θτηθηὺ αὐοαύθθ ΡῈ ἀπ Ἰθούθαγ. 

18. Καὶ οδ8ὺ 116 ἰηψϊτηθηθηῦ ἃ πάνυ, οὖ π᾽βδῦ ρᾶὰβ οουγόϊαι 46. χαὶ ααΐ 
Ῥυόοδᾶθ ἅμα. 

14. Οὐχοῦν, Ν' 650-11 Ρᾷ8 νταὶ αὐ (1,ὰ ρῇγαβθ τϑάθυϊθηὺ αἰβυτηδίνο ἃ 
Ῥαγυϊ ἀ6 χαὶ οὐδέν). 

16. Οὐδέν τι, μΘ. .. Ῥ88 6 αὐοὶ 46 66 80ϊ. 
16. Οἷ, 1Ιὰ ποίβ 14 6 ἴα Ῥᾶρϑ 201. 
17. Ἔσει. Οἵ, Ῥαρθ 246, ποίβ 17. 
18. Οὐ μὰ ἣν τον Οἶδεί- ἀ-αἴτο Οὐ μὰ “ία οὐδέν τι (οἴ. ΡΟῸΓ' οοἰΐθ οχ- 

ῬΓΘβϑίοη, οἷ- ἄθϑϑαβ, ποίθ 16 μᾶλλον πωλοδαμνεῖν σὲ χελεύω ἢ χατασχευάζειν 
γεωργούς κτλ. 



ΧΗΝΟΡΗΟΝ, ἘΟΟΝΟΜΙΟΟΕ 957 

χαὶ ἵπιττων καὶ ἀνϑρώπων, αἱ εὐϑύς τὲ χρήσιμοί εἶσι καὶ ἐπὶ τὸ 
βέλτιον ἐπιδιδόασιν. --- Ἔχω δ' ἐπιδεῖξαι καὶ γυναιξὶ ταῖς γαμεταῖς 
τοὺς μὲν οὕτω χρωμένους ὥστε συνεργοὺς ἔχειν αὐτὰς εἰς τὸ 
συναύξειν τοὺς οἴκους, τοὺς δὲ ἡ πλεῖστα λυμαίνονται (39). 

Κ. Καὶ τούτου πότερον χρὴ, εὖ Σώχρατες, τὸν ἄνδρα αἰτιᾶ- 

σϑαι ἢ τὴν γυναῖκα; 
Σ. Πρόβατον μὲν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὡς ἐπί τὸ πολὺ, ἢ ἢν πανδῖς 

ἔχῃ, τὸν νομέα αἰτιώμεϑα (39), χαὶ ἵππος, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἢν 
χαχουργῇ, τὸν ἱππέα καχίζομεν " τῆς δὲ γυναικὸς (51), εἰ μὲν δὲ- 
δασχομένῃ ὑπιὸ τοῦ ἀνδρὸς ταἀγαϑὰ χαχοποιεῖ, ἴσως διχαίως ἂν 
ἡ γυνὴ τὴν αἰτίαν ἔχοι " εἰ δὲ μὴ διδάσκων τὰ καλὰ κἀγαϑὰ ἀνε- 
πιστήμονι (33) τούτων χρῷτο, ἀρ᾽ οὐ δικαίως ἂν ὃ ἀνὴρ τὴν αἱ- 
τίαν ἔχοι; Πάντως δεῖ, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, - φίλοι γάρ ἐσμεν 
οἱ παρόντες (33), ἀπαληϑεῦσαι πρὸς ἡμᾶς. Ἔστιν ὅτῳ το, (29) 
τῶν σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις ἢ τῇ γυναικί; 
ΟΚ. Οὐδενὶ, ἔφη. 
Σ. Ἔστι δὲ ὅτῳ ἐλάττονα διαλέγει (25) ἢ τῇ γυναιχί; 
Κ. Εἰ δὲ μὴ (28), οὐ πολλοῖς γε, ἔφη. 
Σ. Ἔχγημας δὲ αὐτὴν παῖδα νέαν μάλιστα χαὶ ὡς ἠδύνατο ἐλά- 

χιστα(31) ξωραχυῖαν καὶ ἀκηχουῖαν; 
Κ. άλιστα. 
Σ. Οὐχοῦν πολὺ ϑαυμαστότερον εἶ τι ὧν δεῖ λέγειν ἢ ἢ πράττειν 

ἐπίσταιτο ἢ εἰ μὰ ἐξαμαρτάνοι. 
Κ. Οἷς δὲ σὺ λέγεις ἀγαϑὰς εἶναι γυναῖχας, ὦ Σωχρατες, ἡ 

αὐτοὶ ταύτας ἐπαίδευσαν; 
Σ. Οὐδὲν οἷον τὸ (39) ἐπισχοπεῖσϑαι. Συστήσω δέ σοι ἐγὼ 

19. ““Ζυμαίνονται. 1,6 βυθοῦ 46 λυμαίνονται Θδϑὺ αἱ γυναῖχες βουβ-θηξοπαᾶα. 
20. Πρόβατον ἐννιον, Οοπβέγαϊβες: Ἢν πρόβατον κακῶς ἔχη, αἰτιώμεϑα 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸν νομέα. 
21. Τῆς δὲ γυναιχός. ῬΟῸΤ 68 ααἱ Θδβὺ 48 18 ἔϑτθμιθ. 
22. Διδάσχων. . .. ἀγεπιστήμογι: 5.-Θπΐ. αὐτὴν δαργὸβ 46 διδάσκων, οἱ 

αὐτῆ οὔσῃ ἀρτὸβ ἀγνεπιστήμογι. 
28. Οὗ. 1Ιὰ ποίθ Ὁ". ΠῚ, 1, ἃ 1ὰ Ρᾶρ8 264. 
24, Ἔστιν ὅτῳ ἄλλῳ δααϊναυὶ ἃ ἔστιν ἄλλος τις ᾧ. 
25. Ἔλάττονα, ἴοντηθ αἰξζίΐαπθ ροῦν ἐλάσσονα. --- “ιαλέγει. ΟΥ,. 16 ποία ὅ 

46 ἰὰ ρᾶρθ 28. 
20. Εἰ δὲ μὴ, 5 πἾ68ὲ 88, υγαὶ (6 ἀϊγε γι Ἢ τὖν α Ῥεγβοθηθ ἃ σωϊΐ 76 

Ῥαγὶο πιοΐηι8 ψιὰ γιὰ ἔοηεηιε, --- οὐ πολλοῖς γε, ἀπ τηοΐηβ ἈΗΜΡα ἃ Ρϑὰ ἀ6 
ταοπθ (α.6 16 ῬΡΔ1}]6 τηοίῃβ αυ ἃ 6116). 

21. Ὡς ἠδύνατο ἐλάχιστα, 16 τηοΐ 8 ῬΟΒΒΙ1Ό]6. 
28. Ἢ εἰ, αὰθ 51. 
99. Οὐδὲν οἷον τό, 11 τὴν ἃ τίθη ἀθ 6] αὰθ ἀ6. Τιοουξίου αα᾽ αἰ δουύοηπαῖξ 

581Π5 ἀουΐα ϑοογαΐθ, οδν 6116 οϑὺ ἐγόᾳαθσητηθηὶ τηΐβ ἀδπ8 88. ὈΟΌΟΠΘ 8881 
Ὀίθη ρᾶγ ΡῬ]αίοῃ αὰθ ρᾶν" Χόμπορβοηῃ. 
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οὔβ ΠΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΧΑΙΒῈ, 

καὶ ᾿“σπασίαν, ἢ ἐπειστημονέστερον., ἐμοῦ σοι ταῦτα πάντα ἐπι- 
δείξει. Νομίζω δὲ γυναῖκα χοινωγὸν ἀγαϑὴν οἴχου οὖσαν πάνυ 
ἀντίρροπον εἶναι τῷ ἀνδρὶ ἐπὶ τὸ ἀγαϑόν. Ἔρχεται μὲν γὰρ εἰς 
τὴν οἰχίαν διὰ τῶν τοῦ ἀνδρὸς τπιράξεων τὰ κτήματα ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ, δαπανᾶται δὲ διὰ τῶν τῆς γυναικὸς ταμιευμάτων τὰ πλεῖ- 
στα καὶ εὖ μὲν τούτων γιγνομένων αὔξονται οἱ οἶχοι, χκαχῶς δὲ, 

- 80 ν ,ὔ μὲ Ν “- » ᾿Ὶ -" ᾿ 

μειοῦνται (89). Οἷμαι δέ σοι καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν τοὺς 
3, , 9 2 , 2 ὮΝ 2 - , 81 
ἀξίως λόγου ἕχάστην ἐργαζομένους ἔχειν ἂν ἐτιιδεῖϊξαί, σοι (81), 
εἴ τι προσδεῖσϑαι νομίζεις. 

ΟΗΑΡΙΤΕᾺ ΤΥ. 

Κ. ᾿4λλὰ πάσας μὲν τί σε δεῖ ἐπιδεικνύναι, ὦ Σώκρατες; ἔφη 
ὃ Κριτόβουλος. Οὔτε γὰρ χτήσασϑαι πασῶν τῶν τεχνῶν ἐργάτας 
ῥῴδιον οἵους δεῖ, οὔτε ἔμπειρον γενέσϑαι αὐτὸν (ἢ οἷόν τε, ἀλλ 
αἱ δοκοῦσι κὐλλιφεας τῶν ἐπιστημῶν χαὶ ἐμοὶ πιρέττοι ἂν μάλιστα 
ἐπιμελομένῳ (35), ταύτας μοι χαὶ αὐτὰς ἐπιδείχνιε χαὶ τοὺς 
πράττοντας αὐτὰς, χαὶ αὐτὸς δὲ ὃ τι δύνασαι συνωφέλει (δ) εἰς 
ταῦτα διδάσχων. 

Σ. ᾿Αλλὰ χαλῶς, ἔφη, λέγεις, ὦ Κριτόβουλε. Καὶ γὰρ αἵ γε 
βαναυσιχαὶ καλούμεναι (4) καὶ ἐπίρρητοί εἰσι, καὶ εἰκότως μέντοι 
σάνυ ἀδοξοῦνται πρὸς τῶν πόλεων. Καταλυμαίνονται γὰρ τὰ σώ- 
ματα τῶν τε ἐργαζομένων χαὶ τῶν ἐπιμελομένων, ἀναγκάζουσαι 
χαϑῆσϑαι χαὶ σκιατραφεῖσϑαι, ἔνιαι δὲ καὶ τιρὸς πῦρ ἡμερεύειν" 
τῶν δὲ σωμάτων ϑηλυνομένων χαὶ αἵ ψυχαὶ σιολὺ ἀρρωστότεραι 
γίγνονται " καὶ ἀσχολίας δὲ μάλιστα ἔχουσι (5) χαὶ φίλων χαὶ 
στύλεως συνεπιμελεῖσθαι " ὥστε οἱ τοιοῦτοι (Ὁὺ δοχοῦσι καχοὶ 
καὶ φίλοις χρῆσϑαι (Ἴ καὶ ταῖς πατρίσιν ἀλεξητῆρες εἶναι. Καὶ 

80. Τούτων .. .. μειοῦνται: ο᾽ δἰ -ἀ-αἴτο χαχῶς δὲ τούτων γιγνομένων 
(ου πραντομένων) οἱ οἶχοι μειοῦνται. 

81. Ζοι, ΘΧΡΥΙΤΙ6. ὯΠ6 ῬΓΘΙηΪδτΘ ἔοὶβ θῃ ἰἐδίθ ἄθ ἴὰ Ῥῆγαβθ, 88 γοῦν 
τόρόδϊό ἃ 16 ἔπ. 

Ομ. ὙΠ 1. «“ὐτὸν, 5οἱ- τη δτη6, 
»Ἑ ᾿Ἐπιμελομένῳ, βουιβ-θηῦ. αὐτῶν. Οὐδϑὺ δοϊῆσηθ 5] Υ ἀναϊέ αὖ δοχοῦσι 

ϑϑούω Ζαλοῶθι ἐμοὶ πρέποι ἄν. ἐπιμελομένῳ, τηαῖβ οοὐΐθ ἀθυπίὸρθ ἐοα- 
ΠῸΡΘ π᾿ οϑῦ ρᾶὰβ8 υϑἰῦέθ θῇ ρΎθο. 

8. Συνωφέλει, βΒουβεθηΐοπαα με. 
4. ϑοιδβ-ϑηΐ. τέχναι. 
τι 1,6 βυ]οὺ ἀθ ἔχουσι, ο᾽οδὺ αἱ βαναυσιχαὶ χαλούμεγοι τέχναι, Βοι8-Θῃ- 

θηάα. 
6. Οἱ τοιοῦτοι, ὁ6 βοῃηΐ οοὰχ 40 οχϑογοθηῦ 165 αὐίβ τηδοδη] 6 1168. 
7. Καχοὶ χγρῆσϑαι, ταδυγαὶβ ἃ 56 βουυῖν (οἵ, 1ὰ ποίθ ὅ ἀθ ἴὰ ρῬαρὸ 266), 

ὌΥΘΥΕ 
ἵ ΤΡΥ δ 



, ἡἐοε ΥΩ ΣΤ νος  λονιλινν μέ... . -, ὐμμμμμμμϑμῳμμμμμμμμἑμμμμωἑμμμ ἑἔἕἑμ ὁ  :νΝΝἝ 

ν ᾿ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΒΟΟΝΟΜΙΟΌΕ 259 

ἐν ἐνίαις μὲν τῶν πόλεων (8), μάλιστα δὲ ἐν ταῖς εὐπολέμοις δο- 
χούσαις εἶναι, οὐδ᾽ ἔξεστι τῶν πολιτῶν οὐδενὶ βαναυσικὰς τέχνας 

ἐργάζεσϑαι. 
Κ. Ἡμῖν δὲ δὴ ποίαις συμβουλεύεις, ε Σώκρατες, χρῆσϑαι; 
Σ, ρα, ἔφη ὃ Σωχράτης, μὴ αἰσχυνϑῶμεν τὸν Περσῶν βασι- 

λέα μιμήσασϑαι; ᾿Ἐχεῖνον γάρ φασιν, ἐν τοῖς καλλίστοις τε καὶ 
ἀναγχαιοτάτοις ἡγούμενον εἶναι ἐπιμελήμασι γεωργίαν τε καὶ τὴν 
πολεμικὴν τέχνην, τούτων ἀμφοτέρων ἰσχυρῶς ἐπιμελεῖόϑαι. 

Καὶ ὃ Κριτόβουλος ἀκούσας ταῦτα εἶπε. 
Κ. Καὶ τοῦτο, ἐφη, πιστεύεις, ὦ Σώχρατες, βασιλέα τὸν Περ- 

σῶν γεωργίας τι ὀργρθἐλδιάναμ 
Σ, Ὧδ᾽ ἂν, ἔφη ὃ Σ ὠχράτης, ἐπισκοτιοῦντες, ὦ Κριτόβουλε, 

ἴσως ἂν χαταμάϑοιμεν εἴ, τι συνεπιμελεῖται. Τῶν μὲν γὰρ πολε- 
μιχῶν ἔργων ὁμολογοῦμεν αὐτὸν ἰσχυρῶς ἐπιμελεῖσϑαι, ὅτι ἐξ 
ὁπόσωνπερ ἐθνῶν δασμοὺς λαμβάνει τέταχε τῷ ἄρχοντι (9) ἔχά- 
στῳ εἰς ὁπόσους δεῖ διδόναι τροφὴν ἱσιπέας καὶ τοξότας χαὶ 
σφενδονήτας χαὶ γερροφόρους ν οἵ τινες τῶν τε ὕχι᾽ αὐτοῦ ἀρ- 
χομένων ἱχανοὲ ἔσονται κρατεῖν καὶ, ἢν πολέμιοι ἐ ἐπίωσιν, ἀρήξουσι 
τῇ χώρᾳ, χωρὶς δὲ τοΐτων φυλαχὰς (3) ἐν ταῖς ἀχροπόλεσι τρέ- 
φει" χαὶ τὴν μὲν τροφὴν τοῖς φρουροῖς (1) δίδωσιν ὅ ἄρχων ᾧ 
τοῦτο προστέταχται᾽ βασιλεὺς δὲ χατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐξέτασιν στοιεῖται 
τῶν μισϑοφόρων καὶ τῶν ἄλλων οἷς ὠτιλίσϑαι τιροστέταχται, χαὶ 
σεάντας ἅμα συνάγων, πλὴν τοὺς ἐν ταῖς ἀκροπόλεσιν, ἔνϑα δὴ ὁ 
σύλλογος καλεῖται, τοὺς μὲν ἀμφὶ τὴν ἑαυτοῦ οἴχησιν αὐτὸς ἐφορᾷ, 
τοὺς δὲ πρόσω ἀποικοῦντας πιστοὺς πέμπει ἐπισχοπεεῖν (13); χαὶ 
οἱ μὲν ἂν φαίνωνται τῶν φρουράρχων καὶ τῶν χιλιάρχων (18) χαὶ 

- - 14 ΝΥ 2 Ν ᾿ ’ 2) Υ 2 

τῶν σατραπῶν (35) τὸν ἀριϑμὸν τὸν τεταγμένον ἔχπλεων ἔχοντες, 

απ τηϑανδὶβ ΘΟΤΩΤΗΘΓΌΘ. --- Ἐπ Βοιητηθ, Ἀαχοὶ.... . ἀλεξητῆρες: «ῬΟΌΓ 
ἸΘΌΓΒ 81η18, τη γ Α18 81ηἾΒ: ῬΟῸΡ ΘᾺ Ραύσίθ, τηϑανδὶβ βου 68.» 

8. Ῥὰν ΘΧΘΙΏΡΙ6, ἃ ϑραγίθ. 
9. Ἄρχοντι, ἴΘ σΟυνγΘΓΠΘῸΡ οἷν! ἀθ ἰὰ Ῥγονίποο. 
10. Τέρρον, βοτίθ 46. Ῥουοι ον ἀ᾽ ὈβίθΡ απ ρογίαϊθπὺ βρόοίϑθπηθηῦ οοΓ- 

ἰδῖπ8 ΟΟΥΡΒ8 ἀ6 Ἰ᾽υτηόθ ρεῖββ. 
11. φυλαχή, , Β τ πίβου αἴ Ὅπθ ΡὈΪδοθ; φρουροί, 5οΙάαίβ οοτηροϑαηῦ οθὐξθ 

το οπρρῆντς φρούραρχος, ἸΘῸΓ οοχατηδηἀαπὺ οὐ 16 ομοῦ ἀ᾽ ὑπ οἰγοοπβοῦι ρ 0 
τη ταὶ τ 

12. Πέμπει ἐπισχοπεῖν, 11] Θδηγοΐθ ἱπβρθοίθυ. Οοπβίγαοίϊοη ΓΆΓ6, τηδὶβ 
ἀοπί 1] οχὶβίθ ααθ]αῦθ8 ΘΧΘΙΏΡΙ68. οἢ6Ζ Χόπορμοηῃ. Θυθ] 65 ΠΙρτι68 Ρ]ὰ8 Ὀ88 
(Ρ. 260, 1. 8), 1 τηῦπιο 1ᾶ66 βϑὺ βχρυίτηθδβ Ῥᾷὰὺ 1ἴὰ ἰοῦ μυγ8 πέμπων ἐπισχο- 
πεῖται, αὶ οϑῦ οοπίοστηθ ἃ 1 ἀβαρθ οουγδηῦ. 

18. Χιλέαρυχος, οοτητηὰπαδηΐ ἀ6 τη 1}}]8 Βουηπη68, οοϊοηεῖ. 
14. “Σατράπης. ϑαίγαρθ, βογίθ ἀθ νἱδθ- τοὶ, οχουφαηὺ 16 ῬουυοΙ" ῬΟῸΡ 16 

σοτηρίθ ἄπ ΓΤΟὶ, 55 ππ6 ογταπᾶθ αἰνίβίοι ἐουυ ον Ἵ816, ἀὐαμπὺ 5018 565 ΟΥ̓ ΓῸΒ 
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χαὶ τούτους (15) δοχίμοις ἵπήτοις τε χαὶ ὅπλοις κατεσχευασμένους 
παρέχωσι. τούτους μὲν χαὶ ταῖς τιμαῖς αὔξει (16) χαὶ δώροις με- 
γάλοις χαταπλουτίζει, οἷς δ᾽ ἂν εὕρῃ ἢ καταμελοῖντας ἢ χκατα- 
χερδαίνοντας, τούτους χαλεπῶς χολάζει χαὶ παύων τῆς ἀρχῆς 
ἄλλους ἐπιμελητὰς χαϑίστησι. Τῶν μὲν δὴ πολεμικῶν ἔργων 
ταῦτα ποιῶν δοχεῖ ἡμῖν ἀναμφιλόγως ἐπιμελεῖσϑαι. "Ἔτι δὲ ὅπό- 
σὴν μὲν τῆς χώρας (11) διελαύνων ἐφορᾷ αὐτὸς, αὐτὸς καὶ δοχι- 
μάξει, ὁπόσην δὲ μὴ αὐτὸς ἐφορᾷ, πέμπων πιστοὺς ἐπισχοπεεῖται - 
χαὶ οὺς μὲν ἂν αἰσϑάνηται τῶν ἀρχόντων συνοικουμένην τε τὴν 
χώραν παρεχομένους καὶ ἐνεργὸν οὖσαν τὴν γῆν χαὶ σπιλήρη δέν- 
ὅρων τὲ ὧν ἑκάστη φέρει καὶ καρπῶν, τούτοις μὲν χώραν τὲ ἄλλην 
προστίϑησι καὶ δώροις κοσμεῖ 1(18) καὶ ξδραις ἐντίμοις (19) γεραίρει, 
οἷς δ᾽ ἂν ὁρᾷ ἀργόν τε τὴν χώραν οὖσαν χαὶ ὀλιγάνϑρωπον ἢ διὰ 
χαλετιότητα ἢ δι᾽ ὕβριν ἢ δι’ ἀμέλειαν, τούτους δὲ (50) χολάζων 
χαὶ παύων τῆς ἀρχῆς ἄρχοντας ἄλλους χαϑίστησι. Ταῦτα ποιῶν 
δοχεῖ ἧττον ἐπιμελεῖσϑαι ὅπως ἡ γῆ ἐνεργὸς ἔσται ὑπὸ τῶν χα- 
τοιχούντων ἢ ὕπως εὖ φυλάξεται ὑπὸ τῶν φρουρούντων; Καὶ 
εἰσὶ δ᾽ αὐτῷ οἱ ἄρχοντες διατεταγμένοι ἐφ᾽ ἑχάτερον οὐχ οἱ αὐτοὶ, 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄρχουσι τῶν χατοιχούντων τε χαὶ τῶν ἐργατῶν, καὶ 
δασμοὺς ἐχ τούτων ἐκλέγουσιν, οἱ δ᾽ ἄρχουσι τῶν ὡπλισμένων τε 
καὶ τῶν φεέουρῶν (ὴ. Κἂν μὲν ὃ φρούραρχος μὴ ἱχανῶς τῇ χώρᾳ 

ἀρήγῃ, ὁ τῶν ἐνοικούντων ἄρχων χαὶ τῶν ἔργων ἐπιμελούμενος 
χατηγορεῖ τοῦ φρουράρχου, ὅτι οὐ δύνανται ἐργάζεσϑαι διὰ τὴν 
ἀφυλαξίαν, ἣν δὲ, παρέχοντος τοῦ φρουράρχου εἰρήνην τοῖς ἔργοις, 
ὃ ἄρχων ὀλιγάνϑρωπόν τε παρέχηται καὶ ἀργὸν τὴν χώραν, τού- 
του αὖ κατηγορεῖ ὃ φρούραρχος᾽ χαὶ γὰρ σχεδόν τι οἱ κακῶς τὴν 
χώραν ἐργαζόμενοι οὔτε τοὺς φρουροὺς τρέφουσιν οὔτε τοὺς δα- 

188. ῬΌΨΘΙΠΘΕΓΒ τη] ]Π1ὑ 8 1168 (φρουράρχους), δβ8ὶ Ὀΐθπ απ 1685 ΘΟΌΨΘΓΠΘΌΣΒ 
οἷν 1}8 (ἄρχοντας). 

16. Ἄριϑμον, 16 ΠΟΙΉΌΤΘ αὐ μοηιηι68: τούτους, 068 ὨΟΤΙΏΤΩ68. 
16. Τούτους. . .. αὔξει. «1] 165 ἀνποθ δὲ. ΒΟΠΠΘΌΓΒ.» «ἠὲ τιμαί, ἄν 66 

᾿Ρ Ϊο]ο, ΡᾶγοΘ 4} Υ ἀναὶϊῦ ὑη6 ΒΠ6ΡΑΡΟἢΪΘ 68. ΒΟΠΏΘΌΓΒ, 
17. “Θπόσην τῆς χώρας ἐᾳαϊναυΐ ἃ ὁπόσην χώραν. 
18. :Κοσμεῖ, βουϑ:Θηΐ. αὐτούς. 
19. Ἕδραις ἐντίμοις, ῬΊαθ65 ἃ ΠΒΟΠΠΘῸΡ (ρ8 ΘΧΘπΊΡ]6, ἀδπ8 165 θδπαποὺβ 

ΤΟΥΔΟΧ). 
20. Οὺς μὲν. . .,» τούτοις μὲν. .., οἷς δὲ...» τούτους δὲ... Ἀθιπδν- 

α62 ἃ βύγαοίασ ἀθ οϑύΐθ Ἰοῃριιθ ῬΏγαβο (οἴ. Ῥ. 280, ποίβ 12). 
21. Τῶν ὡπλισμένων οἷς φρουρῶν. Οἱ ὡπλισμένοι δααϊναηὺ ἃ οἱ 

μισϑοφόροι χαὶ οἱ ἄλλοι οἷς ὡπλίσϑαι προστέταχται (οἷ. Ῥᾷρο 269, Ἰίρῃα 22); 
οἱ φρουροί, 168 ΒΆΡΏΊΒΟΙΒ βόἀθηαῖτθβ, ααἱ πθ ρυθηπθηῦ ΡᾺ8 Ῥατὺ δὺχ γϑυῦθ8, 
165 τηδῖηθβ απὸ οἱ ἐν ταῖς ἀχροπόλεσι (ἰδὲα., ἱέρηθ 28). 

ων.’ ᾿᾿ ὝΝΛ 



ΟὟ Ψ ν ΨΥ ΡΨ τ΄ ΠΠ ΦΘΘτὸ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΚΟΟΝΟΜΙΟΥΕ, 261 

σμοὺς δύνανται ἀποδιδόναι. “Ὅπου δ᾽ ἂν σατράπης κχαϑιστῆται, 
οὗτος ἀμφοτέρων τούτων ἐπιμελεῖται. 
Ἔχ τούτων (32) ὁ Κριζόβουλος εἴἶττεν" 

᾿] - ᾽ ᾿ ᾿ - - ν 3. π᾿" ΕῚ 
Κ. Οὐκοῦν εἰ μὲν δὴ ταῦτα ποιεῖ βασιλεὺς, ὦ Σώχρατες, οὐ- 

δὲν ἔμοιγε δοχεῖ ἧττον τῶν οὐαὶ δαρρα ἔργων ἐπιμελεῖσϑαι ἢ τῶν 
Αὐδοι αροηυν 

Σ. Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις, ἔφη ὃ Σωκράτης, ἐν ὅπόσαις τε χώ- 

ραις ἐνοιχεῖ καὶ εἰς ὁττόσας ἐπιστρέφεται, ἐπιμελεῖταί τε τού- 
τῶν ὅπως χἥτειοι ἔσονται, οἱ παράδεισοι (38) χαλούμενοι, πάντων 
χαλῶν τε χκἀγαϑῶν μεστοὶ ὅσα ἡ γῆ φύειν ϑέλει, καὶ ἐν τούτοις 

διόνἣ Ν - ᾿ « δ ς Ὁ - 92) - Ύ , 

αὐτὸς τὰ πλεῖστα διατρίβει, ὅταν μὴ ἡ ὥρα τοῦ ἕτοῦς ἐξείργῃ. 
2 Ψ 

Κ. Νὴ ΑἹ, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἀνάγκη τοίνυν, ὦ Σώχρατες, 
2 Ἀ ͵ 

ἔνϑα γε διατρίβει αὐτὸς, καὶ ὅπτως ὡς κάλλιστα κατεσχευασμένοι 
2»ἤ᾿ « ΄ ΎὝ - φ4 ᾽, ν - 2 

ἔσονται οἱ παράδεισοι ἐπιμελεῖσϑαι (33) δένδρεσι καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἅπασι χαλοῖς ὅσα ἡ γῆ φύει. 

. ᾿ ὃ ΕῚ ν 

Σ, Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὃ Σωχράτης, ὦ Κριτόβουλε, καὶ ὅταν 
.- - - -. - 3 

δῶρα διδῷ βασιλεὺς, πρῶτον μὲν εἰσχαλεῖν τοὺς ἐν πολέμῳ ἀγα- 
Ἁ , .“ γ9»Ν »" 95 ΟΡ. - ᾽ " Ε] 

ϑοὺς γεγονότας, ὅτι οὐδὲν οφελος (5358) πολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶεν 
« ἣν 28 Ε ΄ Α Α ἃ τ Ν , 97 

οἱ ἀρήξοντες (56) δεύτερον δὲ τοὺς κατασχευάζοντας τὰς χωρας (51) 
ἄριστα καὶ ἐνεργοὺς ποιοῦντας, λέγοντα ὅτι οὐδ᾽ ἂν οἱ ἀλκιμοι 
δύναιντο ζῆν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἐργαζόμενοι. ““έγεται δὲ καὶ Κῦρός (38) 
ποτε, ὅσπερ εὐδοχιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰτιεῖν τοῖς 

Ν - 2 

ἐπὶ τὰ δῶρα χενλημένοις ὅτι αὐτὸς ἂν δικαίως τὰ ἀμφοτέρων 
-»" » . : 

δῶρα λαμβάνοι" κατασχευάζειν τε γὰρ ἄριστος εἶναι ἔφη χώραν 
χαὶ ἀρήγειν τοῖς κατεσχευασμένοις. 

- ᾽ ᾽ ᾿ 

Κ. Κῦρος μὲν τοίνυν, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, ὠ Σώχρατες, καὶ 
᾿ς -» -»"Ὕ 

ἐπηγάλλετο οὐδὲν ἥττον, εἰ ταῦτα ἔλεγεν, ἐπὶ τῷ χώρας ἐνεργοὺς 
ποιεῖν καὶ χατασχευάζειν ἢ ἐπὶ τῷ πολεμιχὸς εἶναι. 

Σ. Καὶ, ναὶ μὰ «4, ἔφη ὃ Σωχράτης, Κῦρός γε, εἰ ἐβίω (89), 

22. Οὗ, Ιὰ ποίβ ΟἿ. 11, 1, ἃ ἴὰ βαρ 249. 
28. Παράδεισοι. Ο᾽ δϑί, ΑΥ̓ΘΟ ὑπ6᾽ ἐθυτηϊπδίβου σγθοαιθ, 16 τηοῦ ρ6 86 ααἱϊ 

βουναῖῤ ἃ ἀόβίρ: 6: ο68 ἤατᾶϊπϑ. 
24, ᾿ἀνάγχη. . .. ἐπιμελεῖσθαι. «1 οδϑὺ πόοοββϑαί τ αα᾽ 07) β'Οοοαρθ, 416 

[68 ῬΕΥΒΟΜΉ68. 4 τεῖα γεσαγάθ 8 οοσσαροπῦ....» [μ8 βυ]οὺ ἀθ ᾿ἼΠΠ ΠΗ ἐπι- 
μελεῖσϑαι τιδϑδὺ ρὰβ δχρυϊτηό. Οὗ, τ. 268, 1. 17. --- Ζένδρεσι ἀδρομπα 46 χατε- " 
σχευασμένοι. 

28. Ὄφελος, βοπβ-ϑηξ. ἄν εἴη. 
26. Οἱ ἀρήξοντες, οθαχ ααἱ ἀόΐεπατοπί, ο.-ὰ-α. ἅ65 ρ΄ Π8 Ῥοῦγ 168 ἀδξθπαγθ. 
217. Κατασχευάζειν χώραν, ΘΟ ΟΙΥΘΥ ὯΠ6 ἴθυσθ, ἰὰ ἔδι τ ν8]0 1}. 
28. Κῦρος. Τ| 5᾽᾿ἀρὶτὲ οὶ ἀθ Ουὐτὰβ 1 Αποΐθη, 16 ἴοπάδίθῃῦ ἀθ ἰἴὰ τηο- 

ΠΆΡΟὮΪΘ Ῥ6186. 
29. Ἐβίω. Τὐδοτδβίθ ἐβίων οβὺ 16 56]6 ἔογτηθ αἰξίαυθ: ἐβέωσα ἀρραγϊθηὺ 



962 ΕἸΡΙΤΙΟΝ ΘΟΟΙΑΙΒΕ, 

» ὍΝ - » , . ΄ ΄ » 
ἄριστος ἂν δοχεῖ ἄρχων γενέσϑαι, χαὶ τούτου τεχμήρια ἄλλα τε 

’ὔ ς ’ ν - -- 2 - 

πολλὰ τιαρέσχηται καὶ διτότε τεερὶ τῆς βασιλείας τῷ ἀδελφῷ ἐπτο- 
, ᾿ ὃ Ν Ν , 3 ν ΕῚ 

ρεύετο μαχούμενος" παρὰ μὲν γὰρ Κύρου οὐδεὶς λέγεται αὐτομο- 
λῆσαι πρὸς βασιλέα, παρὰ δὲ βασιλέως τιολλαὶ μυριάδες πρὸς 

- ν᾿ - ς ὥς , » 

Κῦρον. Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτο ἡγοῦμαι μέγα τεχμήριον ἄρχοντος 
Ρ] - - γα . - - 

ἀρετῆς εἶναι, ᾧ ἂν (80) ἑχόντες πείϑωνται χαὶ ἐν τοῖς δεινοῖς ττα- 
, γὼ 2 2 , ᾿ « , - , , Ἀ 

ραμένειν ἐϑέλωσιν. Εχείνῳ δὲ οἱ φίλοι ζῶντί τε συνεμάχοντο χαὶ 
ΕΣ ᾿ ΄ 

ἀποϑανόντι συνατιέϑανον πάντες τιερὶ τὸν νεχρὺὸν μαχόμενοι (81). 
νῷ - , 3 

ο᾽ τος τοίνυν ὃ Κῦρος λέγεται “Τυσάνδρῳ (5), ὅτε ἤλϑεν ἄγων 
“ ν ᾿ ΓΦ " - 

αὐτῷ τὰ παρὰ τῶν συμμάχων δῶρα, ἄλλα τε φιλοφρονεῖσϑαι, ὡς 
Φι, ς , , , 

αὐτὸς ἔφη ὃ «Τὐύσανδρος ξένῳ πτοτέ τινι ἐν ἸΠεγάροις διηγούμενος, 
Ν ᾿ Ν ᾽ τ, ΄ } ᾿ , ἂν» νν 38. 7" 3 ν 

χαὶ τὸν ἐν Σάρδεσι παράδεισον ἐπιδεικνύναι αὐτὸν (38) ἔφη. Ἐπεὶ 
1 (ι ν 

δὲ ἐθαύμαζεν αὐτὸν (8) ὃ “ύσανδρος, ὡς χαλὰ μὲν τὰ δένδρα 
ΒΙ “ἝΝ 85 Ν 3 ,ὕ ᾿] Ν ᾿ « , - ,ὔ 

δίη, δι’ ἰσοῦυ (55) δὲ πεφρυτευμένα, ὀρϑοὶ δὲ οἱ στίχοι τῶν δέν- 

δρων, εὐγώνια δὲ πάντα χαλῶς εἴη, ὀσμαὶ δὲ τιολλαὶ καὶ ἡδεῖαι 
»-" 3 »" - . “- 

συμσιαρομαρτοῖεν αὐτοῖς περιπατοῦσι, χαὶ ταῦτα ϑαυμάζων εἶσιεν" 
3᾽ -“Ὥ , - Ἁ -“" «᾿᾽,41λλ᾽ ἐγώ τοι, ὦ Κῦρε, πάντα μὲν ταῦτα ϑαυμάζω ἐπὶ τῷ χάλ- 

. -“ »" - 

λει, πολὺ δὲ μᾶλλον ἄγαμαι τοῦ χαταμετρήσαντός σοι καὶ δια- 
τάξαντος ἕκαστα τούτων.» “ΑἸἰχούσαντα “δὲ ταῦτα τὸν Κῦρον ἡσ- 

- »" ΤΊ Γ᾿ 3 ν , 
ϑῆναί τε χαὶ εἰτιεῖν᾽ « Ταῦτα τοίνυν, ὦ ὐσανδρε, ἐγω πάντα 

Ν ΄, Ν , "»ἤ ᾿ γ “- ΄ [5 86 ᾿ 

χαὶ διεμέτρησα καὶ διέταξα, ἔστι δ᾽ αὐτῶνν φαναι «α (536) χαὶ 
3 ΄ Ψ' ἐν ἐγ 1 , » 2 , γ : ἰδ 
δφρύτευσα αὐτὸς.» Καὶ ὃ “υσανδρος ἔφη, ἀποβλέψας εἰς αὑτον 

“- 2 . - - 
καὶ ἰδὼν τῶν τε ἱματίων τὸ χάλλος ὧν εἶχε καὶ τῆς ὀσμῆς αἱ- 

Γ - - κ -» -" ͵ 

σϑόμενος καὶ τῶν στρετιτῶν χαὶ τῶν ψελίων χαὶ τοῦ ἄλλου χό- 
4 ν᾿ ἢ Σ - , , , 3 -" ν ᾿ κ 

σμου οὐ εἴχεν, ξδἰπεεῖν᾽ « Τί λέγεις,» φαναι «ὠ Κῦρε; Η γὰρ συ 
- - Ν ν - 2 

ταῖς σαῖς χερσὶ τούτων τι ἐφύτευσας;» Καὶ τὸν Κῦρον ἀποχρί- 

ἃ 16 ἸΔΏΡΊΙΘ ΘΟΙΩΙΉΠΠΒ. --- Π] 5᾽6ϑὺ ργο δ ]οσηθηῦ ρογᾶὰ 1οὶ ἀαθ]ααθ τοῦ ἀὰ 
ἰοχίθ (Κῦρος ὁ νεώτερος, οὰ ὁ Ζ΄αρείου), ααἱ ΘΧΡΥΪτηαῖῦ αἀ6 ο᾽θδὺ 46 Οὐτγὰβ 
ἰ6 “ειύμα (ὑὰ8 ἃ 18, Ὀδύ41116 46 Ουπαχα, θῃ 401) 41] ϑβὺ τηδϊ πύθηδηῦ ααθϑέϊοη. 

80. .Ω ἂν ὀᾳυϊναπύ ἃ ἐάν τινι. 
81, ὕπ Ἰδούθαν ἃποίθη δ᾽ουΐα ἰοὶ ἃ 1ὰ τηᾶγρθ 48 Βοῃ ᾿ΐντθ ἰδ γϑου βοαύϊο 

Βαϊνδηΐθ, ρυϊδόθ ἀδπηβ 1 4ηπαϑαβϑὲ ἂθ Χόμπορμομ: πλὴν ᾿“ριαίου" ἡριαῖος δ᾽ 
ἔτυχεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ χέρατι τεταγμένος. Οοὐΐα δῃηποίαύίϊοπ ρᾶββα ἄϑῃβ 16 
ἰοχίθ 468 δυΐγεβ τη η βου 8 ἀ(6 ΧόΠΟΡΒοη οὐ ἀθ Ἰὰ ἄδηβ οϑὶ αἱ ἀθ ἰὰ ρὶυ- 
Ραγὺ ἅθ8 δαϊ ἴομβ ἀθ 1 Εἰδοποηιίηιιο. 

82. “υσάνδρῳ. Οθέθ διιθαββδαᾶθ ἀθ ᾿υυβαπᾶγθ δαργὸβ ἀθ ΟΥὐγὰβ στϑτηοπίθ 
ἃ 'η 407 ἀνδηὺ “68ι5- ΟὨγ δύ. 

88. ᾿Επιδειχνύναι, βουβ-θηΐ, αὐτῷ, ἃ Ια Πιυγβαπᾶγτθ. --- αὐτόν, ΟΥ̓ΤῸΒ 
Ἰαϊ-τηδηηθ. ᾿ - 

84. Αὐτόν ο᾽ οοἰ-ἃ-αἰτε τὸν παράδεισον. Ῥ]ὰΒ Ἰοΐπ, βοιβ-ϑηῦ. αὐτοῦ δαργτὸβ 
ἀθ τὰ δένδρα. 

8ὅ. Ζ΄ι᾽ ἴσου, ἃ ἰπύογνα}]98 ὄραυχ. 
86. Ἔστι δ᾽ αὐτῶν ἅ ὀααϊναυῦ ἃ ἔνια δ᾽ αὐτῶν. 



ἡ 
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]Ϊ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΕΟΟΝΟΜΙΟΌΕΝ 268 

δ - 2), 

νασϑαι᾿ « Θαυμάζεις τοῦτο, ὦ «“ύσανδρε; Ομνυμί σοι τὸν ΠΠίϑρην, 
ω ς ’ - Ν « - ᾽ν - 

ὅτανττερ ὑγιαίνω, μηπώποτε δειτενῆσαι πρὶν ἱδρῶσαι ἢ τῶν πο- 
-» - “- - 2 

λεμιχῶν τι ἢ τῶν γεωργικῶν ἔργων μελετῶν ἢ αεὶ ἕν γέ τι φι- 
[ ᾿ Ν ’ "»ἢ , λοτιμούμενος.» Καὶ αὐτὸς μέντοι ἔφη ὃ «ὐσανδρος ἀχοῦσας 

- ᾿ 2 ᾿ - - 

ταῦτα δεξιώσασϑαί τε αὐτὸν χαὶ εἰπεῖν" « Δικαίως μοι δοκεῖς, 
δ τος δὴ 3 εῤῆξ᾽ ἢ Ὁ νῶν 5.5. οἱ » Ὁ (31 
ὦ Κῦρε, εὐδαίμων εἶναι ἀγαθὸς γὰρ ὧν ἀνὴρ εὐδαιμονεῖς (81).» 

ΘΟΗΑΡΙΤΒΕ Υ͂ἣ. 

Σ. Ταῦτα δὲ, ὦ Κριτόβουλε, ἐγὼ διηγοῦμαι, ἔφη ὃ Σωχράτης, 
ὅτι τῆς γεωργίας οὐδ' οἱ πάνυ μαχάριοι δύνανται ἀπέχεσϑαι. 
Ἴοιχε γὰρ ἡ ἐπιμέλεια αὐτῆς εἶναι ἅμα τε ἡδυπάϑειά τις καὶ οἷ- 
χου αὔξησις χαὶ σωμάτων ἄσχησις εἰς τὸ δύνασϑαι ὅσα ἀνδρὶ ἐλευ- 
ϑέρῳ προσήχει. Πρῶτον μὲν γὰρ ἀφ᾽ ὧν ζῶσιν οἱ ἄνϑρωποι, 
ταῦτα ἡ γῆ φέρει ἐργαζομένοις, χαὶ ἀφ᾽ ὧν τοίνυν ἡδυπαϑοῦσι, 
προσεπιιφέρει " ἔπειτα δὲ ὅσοις χοσμοῦσι βωμοὺς καὶ ἀγάλματα 
χαὶ οἷς αὐτοὶ κοσμοῦνται, καὶ ταῦτα μετὲ ἡδίστων ὀσμῶν χαὶ ϑεα- 
μάτων παρέχει" ἔπειτα δὲ ὄψα πολλὰ τὰ μὲν φύει, τὰ δὲ τρέφει" 
χαὶ γὰρ ἡ προβατευτικὴ τέχνη συνῆστται τῇ γεωργίᾳ, ὥστε ἔχειν (Ὁ 
'χαὶ ϑεοὺς ἐξαρέσχεσϑαι ϑίοντας χαὶ αὐτοὺς χρῆσϑαι. Παρέχουσα 
δ᾽ ἀφϑονώτατα τἀγαϑὰ, οὐκ ἐᾷ ταῦτα μετὰ μαλαχίας λαμβάνειν, 
ἀλλὰ ψύχη τε χειμῶνος χαὶ ϑάλπη ϑέρους ἐθίζει καρτερεῖν. Καὶ 
τοὺς μὲν αὐτουργοὺς διὰ τῶν χειρῶν γυμνάζουσα ἰσχὺν αὐτοῖς 
προστίϑησι, τοὺς δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ γεωργοῦντας ἀνδρίζει τιρωί τε 
ἐγείρουσα καὶ πορεύεσϑαι σφοδρῶς ἀναγχάζουσα᾽ καὶ γὰρ ἐν τῷ 
χώρῳ καὶ ἐν τῷ ἄστει ἀεὶ ἐν ὥρᾳ αἱ ἐπιχαιριώταται πράξεις 
εἰσίν. "Ἔπειτα ἤν τε σὺν ἵπττῳ ἀρήγειν τις τῇ πόλει (5) βούληται, 
τὸν ἵσειτεον ἱχανωτάτη ἡ γεωργία συντρέφειν, ἣν τὲ πεζῇ, σφοδρὸν 
τὸ σῶμα παρέχει" ϑήραις τε ἐπιφιλοπονεῖσϑαι συνεπαίρει τι ἡ 
γῆ, καὶ χυσὶν εὐπέτειαν τροφῆς παρέχουσα χαὶ ϑηρία συμπαρα- 
τρέφουσα (5). Ὠφελούμενοι δὲ καὶ οἱ ἵπτιοι καὶ αἵ κύνες ἀπὸ 
τῆς γεωργίας ἀντωφελοῦσι τὸν χῶρον, ὃ μὲν ἵππος πρωΐ τὲ κο- 

86. Διχαίως. .. . εὐδαιμονεῖς. ΟἸοόγοι, ααἱ ἃ ἱπβόγό ἀδηβ 80π ἀἴδίορτιθ 

βιγ ἴα Υὶ᾽οίΠο586 οοἰΐθ απθοᾶοίθ βὰν Ουταβ, ἐγαδυϊθ αἰηδὶ οθέΐθ ἀθγηϊὸγθ 

Ρῆγαβθ: «Ββοίθυβγο ἰ6, ὥγγβθ, θϑαύΐατη ἕθγαηῦ, αποπίδτη νἱσύα] ὑπδ ἔουύππᾶ 

οοὨαποία 680.» 
ΟὩ. Υ] 1. 1μ6 βαθὺ 6 1 ηβη 1 ἔχειν, ο᾽εδὲ γεωργούς, 5βοιβ-Θηῦ., τηοῦ 

ΔΌ4.6] 86 ταρρογίθηῦ ϑύοντας οὖ αὐτούς. . 
2, Σὺν ἵππῳ... . τῇ πόλει: Θεδυ-ἀ-αἰτο βουνὶν ΕΠ αὺ ἀδηβ 16 ΘδνδΙΘΓΊθ. 
8. Συμπαρατρέφουσα. Σύν, οἰ παρατρέφειν, ἈΟΌΓΓΙ 468 ΡᾶΓδΒ[068. 
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ὕ ᾿ , ΟῚ . Ε , δ ὟΝ , , 
μίζων τὸν χηδόμενον εἰς τὴν ἐπιμέλειαν χαὶ ἐξουσίαν “ταρέχων 
2 3 

ὀψὲ ἀπιέναι, αἱ δὲ κύνες τά τὲ ϑηρία ἀπερύκουσαι ἀτιὸ λύμης 
χαρτιῶν καὶ προβάτων χαὶ τῇ ἐρημίᾳ τὴν ἀσφάλειαν συμτταρέχου- 

“ , Ν γ Ν ) ͵ Ν ο - , 

σαι. Παρορμᾷ δὲ τι καὶ. εἰς τὸ ἀρήγειν σὺν ὅπλοις τῇ χωρᾳ 
“ Ν - ΄ 

χαὶ (4) ἡ γῇ τοὺς γεωργοὺς, ἐν τῷ μέσῳ τοὺς χαρποὺς τρέφουσα 
τῷ χρατοῦντι λαμβάνειν (ἢ). Καὶ δραμεῖν δὲ χαὶ βαλεῖν χαὶ πιὴ- 
δῆσαι τίς ἱχανωτέρους τέχνη γεωργίας παρέχεται; Τίς (6) δὲ 

- ,ὔὕ , Τί ͵ 

τοῖς ἐργαζομένοις πλείω ἀντιχαρίζεται; Τίς δὲ ἥδιον τὸν ἐπιμε- 
’ ΄ - 

λόμενον δέχεται, προτείνουσα προσιόντι λαβεῖν ὃ τι χρήζει » ἴρ 
Ἀ , γ ΄ , ν᾿ , ᾿ 

δὲ ξένους ἀφϑονώτερον δέχεται; Χειμάσαι δὲ πυρὶ ἀφϑόνῳ χαὶ 
ϑερμοῖς 1 ἴς ποῦ πλεί "μά ἢ ἐν χώρῳ; Ποῦ δὲ ἥδ ρμοῖς λουτροῖς ποῦ πλείων εὐμάρεια ἢ ἐν χώρῳ; Ποῦ δὲ ἥδιον 

[υ , Ν - ὯΝ 

ϑερίσαι ὑδασί τε καὶ πνεύμασι χαὶ σχιαῖς ἢ χατ᾽ ἀγρον; Τίς δὲ 
ΒΩ » ΄, 

ἄλλη ϑεοῖς ἀτιαρχὰς πιρρεττωδεστέρας παρέχει ἢ ἐορτὰς τιληρεστέ- 
2 γ΄ "» 

ρας ἀποδειχνύει; Τίς δὲ οἰχέταις τιεροσφιλεστέρα ἢ γυναικὶ ἡδίων 
ἢ τέκνοις πτοϑεινοτέρα ἢ φίλοις εὐχαριτωτέρα; ᾿Ἐμοὶ μὲν ϑαυμα- 
στὸν δοχεῖ εἶναι εἴ τις ἐλεύϑερος ἄνϑρωπος ἢ κτῆμά τι τούτου 
ἥδιον χέκτηται, ἢ ἐπιμέλειαν ἡδίω τινὰ ταύτης ηἵρηκχεν ἢ ὠφε- 
λιμωτέραν εἰς τὸν βίον. "Ἔτι δὲ ἡ γῆ, ϑεὸς οὖσα, τοὺς δυναμέ- 
γους χαταμανϑάνειν χαὶ δικαιοσύνην διδάσχει" τοὺς γὰρ ἄριστα 

’ ν 413 » 2 Ν 2 - ΕῚ ν , "» 

ϑερασιεύοντας (7) αὐτὴν πλεῖστα ἀγαϑὰ αντιποιεῖ. ᾿Ἐὰν δ᾽ ἄρα 
ν ς Ν , ν ΄, - », -» 4νΦ." 

καὶ ὕτιο πλήϑους ποτὲ στρατευμάτων τῶν ἔργων στερηϑῶσιν οἱ ἐν 

τῇ γεωργίᾳ ἀναστρεφόμενοι χαὶ σφοδρῶς καὶ ἀνδρικῶς παιδευό- 
μενοι, οὗτοι εὖ παρεσχευασμένοι χαὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα, 
ἢν μὴ ϑεὸς ἀποκωλύῃ, δύνανται ἰόντες εἰς τὰς τῶν ἀποχωλυόν- 
των(8) λαμβάνειν ἀφ' ὧν ϑρέψονται (9). Πολλάκις δ᾽ ἐν τῷ πο- 
λέμῳ χαὶ ἀσφαλεστερόν ἐστι σὺν τοῖς ὅπλοις τὴν τροφὴν μα- 
στεύειν ἢ σὺν τοῖς γεωργικοῖς ὀργάνοις. Συμπαιδεύει δὲ καὶ εἰς 
τὸ ἄρχειν ἄλλων ἡ γεωργία "ἐπί τὲ γὰρ τοὺς πολεμίους σὺν ἀν- 
ϑρώποις δεῖ ἰέναι, τῆς τὲ γῆς σὺν ἀνϑρώ! σοῖς ἐστὶν ἡ ἐργασία. 

4, Καὶ... καὶ. Τὰ τόρδυϊϊίοη 46 καὶ ργονίθηὺ ἀθ6 1ὰ οοπβίγπούϊοι ἴη- 
501106 46 16 ῬΏΓΡΑΒΘ; Ῥογάγθ, πϑύαγο] 465 τηοὶβ ὀἰαϊῦ: παρορμᾷ δέ τι χαὶ ἡ 
γῆ τοὺς ΤΥ εἷς τὸ ἀρήγειν χτλ. 

Ἐν τῷ. . λαμβάνειν. Οοπβέν.: τρέφουσα τ. χάρπ. ἐν τῷ μέσῳ 
λαμβ. τῷ χρατοῦντι, ὁ οτὰ-α. Ῥουβδαηῦ 868 ἔγαϊ.8 Θὴ Ῥ]ΘΙΘ ΘΔΠΠΡΆΡΊΘ, ἃ ὈΓΘΠ- 
ἄτα, ῬΟῸΡ ΟΘ6]ὰϊ αὐἱ 5᾽6η Τα 16 τηδῖζγθ. 1, 1466 ΘΧΡΥΪπιόθ ῬᾺΣ [68 τηοὺβ ἐν 
τῷ μέσῳ οδὺ τοπᾶπθ 4θ πουνθαι ρ]ὰ5 Ὀὰ8 ρᾶῦ ἔξω τῶν ἐρυμάτων (Ρ. 367, 
Ἰ. 7), «0 ἀθῇουβ (68 ἔουυϊῆοαύϊοηβ 465 ν]}168.» 

6. Τίς, βουβ-Θηΐ. τέχνη. ἶ 
7. Θεραπεύειν, νοπδηὺ ἀργὸβ ἡ γῆ ϑεὸς οὖσα, ἕαϊδ πιὰ 76 46 τηοίβ: οὐ δββδύ 

ἃ 1ὰ ἴοὶβ ἴθ ὑθῦπηθ ῬΓΌΡΓΘ ΡΟῸΓ ΕἾΆ, ΠΟΉΟΥΟΥ 68 αὐδιμα οὐ οἰεϊυο} ἴα ἐεΥ̓ΎῈ. 
8. Εἰς τὰς τῶν ἀποχωλυόντων, 8οι5-Θηῦ. “χώρας. 
9. 4φ᾽ ὧν ϑρέψονται, 46 αυοὶ 56 πουγῖγ; τηοῦ ἃ τοῦ: (6 αυοὶ 118. 86 

ΠΟΟΣΤΙΓΟπὺ. Οἵ, 1ὰ ποίθ 26 46 ἴὰ ρᾶρὸ 261]. 



δ ν- . 

ΧΗΝΟΡΗΟΝ, ΠΟΟΝΟΜΙΟΌΕ, 265 

. 3 , , - ᾿ 2 - ῃ 
Τὸν οὖν μέλλοντα εὖ γεωργήσειν δεῖ τοὺς ἐργαστῆρας χαὶ προ- 

, , ᾿ , , Ν δ. ταν. 

ϑυμους παρασχευάξειν χαὶ πείϑεσθϑαι ϑέλοντας᾽ τὸν δὲ ἐπὶ στο- 
λεμίους ἄγοντα ταὐτὰ δεῖ μηχανᾶσϑαι δωρούμενόν τε τοῖς ποιοῦ- 
σιν ἃ δεῖ ποιεῖν τοὺς ἀγαϑοὺς (19) καὶ κολάζοντα τοὺς ἀταχτοῦν- 
τας᾽ χαὶ παραχελεύεσϑαι δὲ πολλάχις οὐδὲν ἧττον δεῖ τοῖς ἐργά- 
ταις τὸν γεωργὸν ἢ τὸν στρατηγὸν τοῖς στρατιώταις " χαὶ ἐλπείδων 

- : Φ - - 
δὲ ἀγαϑῶν οὐδὲν ἧττον οἱ δοῦλοι τῶν ἐλευϑέρων δέονται, ἀλλὰ 

Χ - [τ , ) , - . Ἴ - . α 
χαὶ μᾶλλον, ὅπτως μένειν ξϑέλωσι. Καλῶς δὲ καχεῖνος εἶπεν ὃς 

ἔφη τὴν γεωργίαν τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καὶ τροφὸν εἶναι. 
᾽ Η͂ - Ἂ , 2 

Εὐ μὲν γὰρ φερομένης τῆς γεωργίας ἔρρωνται χαὶ αἱ ἄλλαι τέχναι 
ο « ὮΝ “- ς » , ’ 

ἅπασαι, ὅπου δ' ἂν ἀναγχασϑῇ ἢ γῆ χερσεύειν, ἀποσβένγνυνται 
» « , : Σ πς Ν ’ 

καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι σχεδὸν τι χαὶ χατὰ γῆν χαὶ κατὰ ϑάλατταν. 
2 , ᾿ - « ͵ 5 ᾿ 

«χούσας δὲ ταῦτα ὃ Κριτόβουλος εἶπεν 
- . 3 - - 

Κι. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἔμοιγε, ὦ Σώκρατες, καλῶς δοχεῦς' λέγειν" 
᾿ - - - ΄ 32 “ 

ὅτι δὲ τῆς γεωργικῆς τὰ πλεῖστά ἐστιν ἀνϑρώπῳ ἀδύψατα προ- 
νοῆσαι. ... .([:)... Καὶ γὰρ χάλαζαι καὶ πάχναι ἐνίοτε χαὶ αὐχ- 

Χ » Ν - ἃ ΠΑ 

᾿ μοὲ χαὲὶ ὄμβροι ξξαίσιοι χαὶ ἐρυσῖβαι (13) χαὶ ἄλλα πολλάχις τὰ 
χαλῶς ἐγνωσμένα καὶ πεποιημένα ἀφαιροῦνται " καὶ πρόβατα δ᾽ 
ἐνίοτε χάλλιστα τεϑραμμένα νόσος ἐλϑοῦσα χάχιστα ἀπώλεσεν. 

᾿ἄχκούσας δὲ ταῦτα ὃ Σωχράτης εἶπεν" 
Σ. ζ1λ} ᾧμην ἔγωγέ σε, ὦ Κριτόβουλε, εἰδέναι ὅτι οἱ ϑεοὶ 

οὐδὲν ἧττόν εἰσι κύριοι τῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ἔργων ἢ τῶν ἐν τῷ 
πολέμῳ. Καὶ τοὺς μὲν ἐν τῷ πολέμῳ ὁρᾷς, οἶμαι, πρὸ τῶν σπο- 
λεμιχῶν πράξεων ἐξαρεσκομένους τοὺς ϑεοὺς χαὶ ἐπερωτῶντας 
ϑυσίαις καὶ οἰωνοῖς ὅ τι τὲ χρὴ ποιεῖν χαὶ ὃ τι μή " περὶ δὲ τῶν 
γεωργικῶν τεράξεων ἧττον οἴδι δεῖν τοὺς ϑεοὺς ἱλάσχεσϑαι; Εὖ 
γὰρ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι οἱ σώφρονες χαὶ ὑπὲρ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν χαρ- 
χεῶν(13) χαὶ βοῶν χαὶ ἵτεεων χαὶ τεροβάτων καὶ ὑτὲρ πάντων γε 
δὴ τῶν χτημάτων τοὺς ϑεοὺς ϑεραπεύουσιν. 

10. Ζωρούμενόν τε... . ἀγαϑούς. «αἰδαπὺ 65 ργόβοηἐβ ἃ οϑὰχ ααὶ ἔοηὺ 
66 ααἾΙ ἔααῦ αὰθ 165 ἤθη α6 Ὀίθηῃ ἕδοοπύ.» (1.ὰ Βοδέϊθ.) 

11. Π᾿ πιᾶπαὰθ 1οΐ ἀδηβ 1685 τηδηιβοῦιβ 46] 16 ΟΠΟ86. ΘΟΙΏΤΩΘ ταύτου οὗ 
μάμνγησαι, οἵ τούτου ϑαυμάζω σε ἀμνημονῆσαι. 

12, ᾿Ερυσίβη, ταδϊαάϊο ἀθ5 ρυδιηϊηόθβ Θοπῆϊθ 8018 [65 αἰνθῦβ ὨΟΙΤῚΒ (6 
πὐεῖιο, οἰναγϑοη, γτοιῖϊθ, 6116 αἰΐδαπθ 168 ουδῖηβ ἀθβ ρυδιηϊηόθβ 888 ἰΘῸΓ 
ΟδΌΒΟΙ 46 ταν αρῸ8 οχίὀγίθαγθ, τηδῖβ δὲ ἀδίγαϊδαηὺ 18 ἴδυῖπθ, ααὖἦ6}16 σϑιη- 
ῬΙαοθ ΡΣ ὑπ βουίβ ἀθ ροιιββίὁγθ ποῖγθ, ρσυϑββθ δὰ [ουομ ον οὐ ἔδεϊαθ: οοὐξθ 
Τηδ 8416 οϑὺ ἀπ ἃ ἂη ογυρίσρατηθ ρδιύδβιύθ δὲ τη] οΓΟΒΟΟΡ 86. 

19, Καρποὶ ὑγροί, ἐγιηιοηξα 165 οὐγόα]θβ (Ὀ]6, οὐρϑ, οἷϑ.); χαρποὶ ξηροί, 
ἰεσιμηΐηα, 165 Ἰόρσπατηϊηθαβοβ (ἔδνθβ, ΡΟ]5, δίο.). 
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ΟΗΑΡΙΤΈΕ ΥἹ. 

5 - ᾿ 3 “- - 

Κ. ᾿“λλὰ ταῦτα μὲν, ἔφη, ὠ Σώχρατες, χαλῶς μοι δοχεῖς λέ- 
γεῖν, χελεύων πδιρᾶσϑαι σὺν τοῖς ϑεοῖς ἄρχεσϑαι παντὸς ἔργου, 

ὡς τῶν ϑεῶν χυρίων ὄντων οὐδὲν ἧττον τῶν εἰρηνικῶν ἢ τῶν 
πολεμικῶν ἔργων. Ταῦτα μὲν οὐ πειρασόμεϑα οὕτω ποιεῖν" σὺ 

- Ν - , ) - 

δ᾽ ἡμῖν, ἔνϑεν (1) λέγων στερὶ τῆς οἰκονομίας ἀπιέλιπες, πειρῶ 
ν , ͵ , Ν ων “- 

τὰ τούτων ἐχομενα(3) δεχητεραίνειν, ὡς χαὶ νῦν μοι δοχῶ, ἀχη- 
᾿ [τ ἭΝ -» ΄ Ψὕ . ὡὲ ὯΝ ΄ [τ] Ν 

χοὼς ὅσα εἶπες, μᾶλλον τι ἤδη διορᾶν ἢ προσϑεν ὁ τι χρὴ ποι- 
οὔντα βιοτεύειν. 

τ 77 τ 2 ξὸ πων λων ΡΣ 2 “- . γ 7η. 
Σ. Τί οὖν, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἄρα, εἰ τιρῶτον μὲν ἐπανέλϑοιμεν 

- » 

ὅσα συνομολογοῦντες διεληλύϑαμεν, ἣν πως δυνώμεϑα(ὃ) οὕτω (5) 
χαὶ τὰ λοιπὰ διεξιέναι. 

Κ. Ἡδὺ γοῦν ἐστιν, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, ὥσπερ χαὶ χρημάτων 
χοινωνήσαντας ἀναμφιλόγως διελϑεῖν(), οὕτω καὶ λόγων κοι- 

- . Ἔ ΄ “- - 
γωνοῦντας τιερὶ ὧν ἂν διαλεγώμεϑα συνομολογοῦντας διεξιέναι. 
Σ Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἐπιστήμης μέν τινὸς ἔδοξεν ἡμῖν 

"» ΕῚ ΄ « ΄ 

ὁνομα εἶναι ἢ οἰχονομία, ἡ δὲ ἐπιστήμη αὕτη ἐφαίνετο ἡ οἴκους 
, » [τ θ 2 ς ὦ ᾽ , “ Α. 

δύνανται αὐξειν ἀνϑρωποι (9), οἴχος δ᾽ ἡμῖν ἐφαίνετο ὥπερ χτῆς- 
“- ᾿ “- , Ρ 

σις ἡ σύμπασα, χτῆσιν δὲ τοῦτο ἔφαμεν εἶναι δ᾽ τι ἑχάστῳ εἴη 
Ν , 3 , 4 ε(ὃ΄ 

ὠφέλιμον εἰς τὸν βίον, ὠφέλιμα δὲ ὄντα ηὑρίσκετο πάντα ὅττό- 
᾿ τ, - . μι , 

σοις τίς ἐπίσταιτο χρῆσϑαι (Π)ὴ. Πάσας μὲν οὖν τὰς ἐπιστήμας 
οὔτε μαϑεῖν οἷόν τε ἡμῖν ἐδόχει, συναπεδοχιμάζομέν (8) τε (9) ταῖς 
πόλεσι τὰς βαναυσιχὰς καλουμένας τέχνας, ὃτι χαὶ τὰ σώματα χα- 

ταλυμαίνεσϑαι δοχούσι καὶ τὰς ψυχὰς καταγνύναι (19). 

Ομ. 111. ἼἜνϑεν, «ἃ Ῥαγὑ ἀ6 Ἰὰ οἂ,» οοτητηθ ἐγγεῦϑεν ἔνϑα. 
9. Τὰ τούτων ἐχόμενα, 66. αὰἱ ϊθηὺ ἄνθο, ὁ.-ἃ-. 1ὰ 5166. 
8. Ἣν πως δυνώμεθα, ῬΟῸΓ ΘΒΒαγΘΥ ἄθ (θουῆτηθ 5 Υ ἀναῖϊδ: ἕνα πει- 

ραϑῶμεν). 
4. Οὕτω, ο.-ἃ-ἃ. συνομολογοῦντες. 
ὅ. “ιελϑεῖν, ἀθ ῬΔΥΘΟΟΓΣῚΡ ᾿δμγ8 δοηρέ68, (6 ἔλῖγ8 Ἰθὰγβ Θοτηρύββ. 
6. ἄνϑρωποι, ΟΡΆ86. ῬΟᾺΤ' οὗ ἄνϑρωποι. 
7. ϑοογαίθ νἱθϑηῦ ἀθ γόβιμηθυ, ἀδηβ 165 οἶπα ἸΙρὴθ8 ργόοδαθηίοθβ, ᾽'ὰ Ῥαυθθ 

ἀθ 1ὰ οοηνθυβαύϊοη, ὁομδηρσόθ θηῦθα ΟΥἸ ΡΟ θΟα]ο5 οὐ Τα], ααὶ το} ΘΗ ΡΟΝ 
165 ἀθιὰχ ῬΥΘΠἾΘΥΒ Οἰθῦ5 (ἃ ῬΥΘΙΏΪΘΙ ΟΠ ΡΙ 6 [ἃ ΡΏγαΒ6 ααἱ νἱθηὺ τηδῖῃ- 
ὑθηδηὺ τόβατηθ ἰΘ ἀόθαῦ ἀὰ ΟΠΔΡΙ ΓΘ τν. 

8. Σύν, οὐ ἀποδοκιμάζειν βρη βαηῦ τϑὐθύθρ, ὑθηνουθ ἃ ἴὰ βαϊΐθ ἀπ 
δχϑιηθη. Αὰ οοπίγαϊτθ, δοχιμάζειν (γον. Ῥαδθ 367, Ἰίρτιθ ῥΑβηξονῖδα ΔΌΡτου- 
γ 61, ΔΟΟΘΘΡύΟΡ ἀργὸβ ΘΧϑΙΉΘΗ. 

9, (δ τὲ οὗ -ττὲε ἄδῃβ οὔτε μαϑεῖν 88 Θουγοϑροπάθηΐ, Θοτῆσηθ ΟἿ ἐγοῦῦθ 
6 Ἰαὐΐῃ ἡθημ6.. ... 6ἴ. 

10. Οπ 1 ἰοὶ ἄδηβ 165 τηδηαβορὶἐβ οὐ δαϊθίομβ 46 1 Εἰδομοηνίψφιιο: Τεχ- 

λιν" 
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Σ. Ἐδοχιμάσαμεν δὲ ἀνδρὶ καλῷ τε χἀγαϑῷ ἐργασίαν εἶναι καὶ 
ἐγειστήμην χρατίστην γεωργίαν, ἀφ᾽ ἧς τὰ ἐπιτήδεια ἄνϑρωτσιοι (13) 
πορίζοντα. αὕτη γὰρ ἡ ἐργασία ἐδόχει εἶναι ἡδίστη ἐργάζε- 
σϑαι(13), ιχαὶ τὰ σώματα χάἀλλιστά τὲ χαὶ εὐρωστότατα παρέ- 
χεσϑαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἥκιστα ἀσχολίαν “ταρέχειν φίλων τὲ καὶ 
πόλεως συνεπιμελεῖσϑαι. Συμπαροξύνειν δέ τι ἐδόχει ἡμῖν χαὶ 
εἰς τὸ ἀλκίμους εἶναι ἡ γεωργία, ἔξω τῶν ἐρυμάτων τὰ ἐπιτή- 
δεια φυουσά τε χαὶ τρέφουσα (3) τοῖς ἐργαζομένοις. “Διὰ ταῦτα 
δὲ χαὶ εὐδοξοτάτη εἶναι πρὸς τῶν πόλεων αὕτη ἡ βιοτεία, ὅτι 
χαὶ πολίτας ἀρίστους χαὶ εὐνουστάτους παρέχεσϑαι δοκεῖ τῷ 
κοινῷ (3). 

Καὶ ὃ Κριτόβουλος. 
Κ. Ὅτι ([5) μὲν, εὖ Σώχρατες, χάλλιστον τε χαὶ ἄριστον χαὶ 

ἥδιστον ἀτιὸὴ γεωργίας τὸν βίον ττοιεῖσϑαι τιάνυ μοι δοχῶ πεπεῖ- 
σϑαι ἱκανῶς " ὅτι δὲ ἔφησϑα καταμαϑεῖν (15) τὰ αἴτια τῶν τε 
οὕτω γεωργούντων ὥστε ἀπὸ τῆς γεωργίας ἀφϑόνως ἔχειν ὧν 

- δέονται, χαὶ τῶν οὕτως ἐργαζομένων ὡς μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς 
τὴν γεωργίαν, χαὶ ταῦτ᾽ ἄν μοι δοχῶ ἡδέως ἑχάτερα ἁχούειν σου, 
ὕπως ἂ μὲν ἀγαϑά ἐστι ποιῶμεν, ἃ δὲ βλαβερὰ μὴ ποιῶμεν. 

Σ. Τί οὖν, ἔφη ὃ Σωκράτης, ὠ Κριτύβουλε, ἣν σοι ἐξ ἀρχῆς 
διηγήσωμαι ὡς συνεγενόμην πῦτὲ ἀνδρὶ, ὃς ἐμοὶ ἐδόχει εἶναι τῷ 
ὄντι τούτων τῶν ἀνδρῶν ἐφ᾽ οἷς τοῦτο τὸ ὄνομα δικαίως ἐστὶν 
ἢ χαλεῖται χαλός τε χἀγαϑὸς ἀνήρ; 

Κ. Πάνυ ἂν, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, βουλοίμην ἂν τοῦτό σου 
ἀχούειν, ὡς καὶ ἔγωγε ἐρῶ τούτου τοῦ ὀνόματος ἄξιος γενέσϑαι. 

μήριον ϑὲ σαφέστατον γενέσϑαι ἂν τούτου ἔφαμεν εἶ, πολεμίων εἷς τὴν χώ- 
ραν ἰόντων, διαχαϑίσας τις τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας χωρὶς ἑχατέρους 
ἐπερωτῴη, πότερα δοχεῖ ἀρήγειν τῇ ,χώρς, ἢ ἀφεμένους τῆς γῆς τὰ τείχη δια- 
φυλάττειν; Οὕτω γὰρ ἂν τοὺς μὲν ἀμφὶ γῆν ἔχοντας φόιμιεϑ᾽ ἂν ψηφίζεσθαι 
ἀρήγειν, τοὺς δὲ τεχνίτας μὴ μάχεσθαι, ἀλλ᾽, ὅπερ πεπαίδευνται, καϑῆσϑαι 
μήτε πονοῦντας μήτε κινδυνεύοντας. Μαῖβ8 Χόμορ βου πᾶ Ρδ8 Ιθ τηοΐπ8 αἀὰ 
τηοηᾶθ ραυϊό ἀθ οοἷὶδ ἄδηβ 66 ααἱ ργέοδαθ, οὐ 1] ἡ θη βουῖῆθ τηδτηθ Ρὰϑ τηοὺ 
ἄδηβ 1ἴὰ βαϊΐθ: οὐ ἀοἱΐ φομβί 6 ο6. Ῥᾶββᾶρθ ΘΟΤΏΤηΘ ἀπὸ ᾿πύγ 8105 α8Π8 
80} ἰοχίθ. 

11. ον. ἰὰ ποίθ 6 ἄθ ἰὰ ρᾶρθ ργέοόαοθπέίβ. 
12. Αὕτη... ἐργάζεσϑαι. 1,68 ΤΑ ΠΠΒΟΡΙ8 οὐ δαϊίίοηβ ἂἀθ Χόπορβοῃ 

ἀοππθοηὺ οοὐδθ Ῥδιγᾶϑθ ΘΟτητηθ βαϊῦ: ““ὕτη γὰρ ἡ ἐργασία μαϑεῖν τὲ δάστη 
ἐδόχει εἶναι καὶ ἡδίστη ἐργάζεσϑαι. Ῥδηβ ἴὰ βαϊδθ οἢ γϑυτᾶ, Θῃ ἤει, αὰθ 
Ῥαρτίοα! τ οδὺ ἀπ6 βοίθῃθθ ἔμοϊθ ἃ ἀρργοημᾶγο; τηδὶβ, ᾿υβαα ἃ ῥτγόβθηΐ, 1] 
ὩἾΔ Ῥὰ5 δὺδ 16 τηοϊηβ ἀὰ τηοπμᾶθ αὐθβύϊοη ἀθ οοὶα ἄδηβ 16 αἰ] ΟΡ. 

18. φύουσα: ἃ] 5᾽ἀρὶὸ 65 ρ]απίθβ ; τρέφουσα, ἅ68 ἰχτουρθαῦχ. 
14. (8. ἀϑυῃῖθν δ] πόδ τόβϑατηθ Ῥόϊορο Ὧ6 Ἰ'αρυὶοα]υγθ απ τϑηΐθστηθ ἰθ 

ΟΒαρ τ ν. 
15. “Ὅτι ᾿οτηθθ 81} 1685 βαροθυϊδεϊβ: Ἅε18 Ῥ]υ8 6116 Ροββίθ]θ», οἷο. 
160. ον. 16 ἀϊαϊοραθ, Ρ. 25ῦ, ἃ ραν ἀθ ἰὰ Ἰίρπθ 19. 
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Σ. «“έξω τοίνυν σοι, ἔφη ἡ Σωκράτης, ὡς καὶ ἦλϑον ἐπὶ τὴν 
σχέψιν αὐτοῦ. Τοὺς μὲν γὰρ ἀγαθοὺς τέχτογας, χαλχέας ἀγαϑοὺς, 
ζωγράφους ἀγαϑοὺς, ἀνδριαντοποιοὶς, χαὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα, 
πάνυ ὀλίγος μοι χρόνος ἐγένετο ἱχανὸς περιελϑεῖν τε καὶ ϑεόσα- 
σϑαι τὰ δεδοχιμασμένα χαλὰ ἔργα αὐτοῖς εἶναι (1. “Ὅπως δὲ δὴ 
χαὶ τοὺς ἔχοντας τὸ σεμνὸν ὄνομα τοῦτο τὸ χαλός τε χἀγαϑὸς 
ἐπισχεψαίμην, τί σπτοτ᾽ ἐργαζόμενοι τοῦτ᾽ ἀξιοῖντο χαλεῖσϑαι, τπιἄνυ 
μου ἡ ψυχὴ ἐπεϑύμει αὐτῶν τινι συγγενέσϑαι. Καὶ πρῶτον μὲν 
ὅτι προσέκειτο τὸ καλὸς τῷ ἀγαϑῷ, ὅντινα ἴδοιμι καλὸν, τούτῳ 
σπροσήειν χαὶ ἐπειρώμην καταμανϑάνειν εἴ σπτου ἴδοιμι πτροσηρτη- 
μένον τῷ καλῷ τὸ ἀγαϑόν. ᾽,11λλ᾽ οὐχ ἀρα εἶχεν οὕτως, ἀλλ᾽ ἐνίους 
ἐδόκουν κχαταμανϑάνειν τῶν χαλῶν τὰς μορφὰς σάνυ μοχϑηροὺς 
ὄντας τὰς ψυχάς. Ἔδοξεν οὖν μοι ἀφέμενον τῆς καλῆς ὄψεως ἐπ᾽ 

αὐτῶν τινα ἐλεῖν τῶν καλουμένων καλῶν τε κἀγαϑῶν. ᾿Επεὶ οὖν 
τὸν Ἰσχόμαχον (18) ἤχουον πρὸς πάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν 
χαὶ ξένων καὶ ἀστῶν καλόν τε χἀγαϑὸν ἐπονομαζόμενον, ἔδοξέ 
μοι τούτῳ τιειραϑῆναι συγγενέσϑαι. 

ΟΗΑΡΙΤΈΝΒ ὙΠ. 

Ἰδὼν οὖν ποτε αὐτὸν ἐν τῇ τοῦ Διὸς τοῦ ᾿Ελευϑερίου στοᾷ (") 

χαϑήμενον, ἐπεί μοι ἔδοξε σχολάζειν, προσῆλθον αὐτῷ, χαὶ πα- 

ραχαϑιζόμενος εἶπον " 
ΣΩΚΡΑΊΗΣ. «Τί, ὦ Ἰσχόμαχε, οὐ μάλα εἰωϑωὼς σχολάζειν, 

χάϑησαι; Ἐπεὶ τά γε πλεῖστα ἢ πράττοντά τι ὁρῶ σε ἢ οὐ πάνυ 
σχολάζοντα ἐν τῇ ἀγορᾷ. ̓  

ΙΣΧΟΤΜΑ,ΧΟΣ. « Οὐδὲ ἂν νῦν γε,» ἔφη ὃ Ἰσχόμαχος, «ὦ Σώ- 
τον ἑώρας, εἰ μὴ ξένους τινὰς συνεϑέμην ἀναμένειν ἐνθάδε.» 

Σ, «Ὅταν δὲ μὴ πράττῃς τι τοιοῦτον, πρὸς τῶν ϑεῶν, » ἔφην 
ἐγὼ «ποῦ διατρίβεις καὶ τί ποιεῖς; -- Ἐγὼ γάρ τοι πάνυ βού- 
λομαί σου πυϑέσϑαι τί ποτε τιράττων χαλός τε κἀγαϑὸς χέχλη- 
σαι" ἐπεὶ οὐχ ἔνδον γε διατρίβεις, οὐδὲ τοιαύτη σου ἡ ἕξις τοῦ 

σώματος καταφαίνεται.» 

17. πους φιλτα εἶναι. ΟΟμβίγ 862 : Περιελϑεῖν τὲ τοὺς ἀγαϑοὺς τέχτονας 
χτλ. χαὶ ϑεάσασϑαι τὰ ἔργα δϑεδοχιμασμένα αὐτοῖς (οοτητηθ ὑπ᾽ αὐτῶν) εἶναι 
χαλᾶ. 

18. ᾿σχόμαχον. Οπ πιᾶπαὰθ ΔΟΒΟΙατηθιὺ α6 γΘΗΒΘΙβ μθτηθη δ ΒᾺΡ ἰὰ Ῥθὺ- 
ΒΟΠῺΘ ἀθ οϑὺ ᾿βοποιωϑοῆοβ, ἃ τηοῖπβ απ π᾿ Δατηθύξθ αὰθ οἾδδὺ 16 τηϑιηθ 
ῬΘυβοηηδρθ ἀοηὺ 86 τηοαπδ, ἃ Οαι86 48 80) ἀνΆΓΪοΘ, 16 Ῥοδύθ ϑοϊηΐατιθ Οτγὰ- 
ὑϊποβ, ἰΘ σῖνδὶ α᾽ Αὐ βίορμδμθ. 

ΟἸ. Υἱ1.] 1. 1.6 ρουύϊαμο ἅ6 Ζεὺς Ἐλευϑέριος ἕοντηαὶύ, ἃ 66 αὰ ἢ; ογοἱύ, 'Π6 
Ῥαγέϊθ ἀθ ἴα θογάυσγο οοοϊθηΐα]θ ἀθ ᾿᾿ρόρἃ ἀ᾽ Αἰμιὸμοβ. 
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Καὶ ὃ Ἰσχόμαχος γελάσας ἐπὶ τῷ τί ποιῶν καλὸς κἀγαϑὸς 
χέχλησαι, χαὶ ἡσϑεὶς, ὡς γ᾽ ἐμοὶ ἔδοξεν, εἶπεν" 

1. «..4.1λλ εἰ μὲν, ὅταν σοι διαλέγωνται περὶ ἐμοῦ, τινὲς χα- 
λοῦσί μὲ τοῦτο τὸ ὄνομα, οὐκ οἶδα οὐ γὰρ δὴ, ὅταν γέ με εἰς 
ἀντίδοσιν χαλῶνται τριηραρχίας ἢ χορηγίας (5), οὐδεὶς ν ἔφη 
«ζητεῖ τὸν χαλὸν τε χἀγαϑὸν, ἀλλὰ σαφῶς» ἔφη «ὀνομάζοντές 
με ἸΙσχόμαχον πατρόϑεν(8) προσχαλοῦνται. Ἔγω μὲν τοίνυν,» 

ἔφη «ὠ Σώχρατες, ὃ μὲ ἐπήρου, οὐδαμῶς ἔνδον διατρίβω. Καὶ 
γὰρ δὴ» ἔφη «τά γε ἐν τῇ οἰχίᾳ μου πάνυ καὶ αὐτὴ (2) ἡ γυνή 
ἐστιν Ἰχανὴ διοιχεῖν.» 

Σ. «᾿Αλλὰ καὶ τοῦτο» ἔφην « ἔγωγε, ὦ Ἰσχόμαχε, πάνυ ἂν 
ἡδέως σου πυϑοίμην, πότερα αὐτὸς σὺ ἐπαίδευσας τὴν γυναῖχα 
ὥστε εἶναι οἵαν δεῖ, ἢ ἐπισταμένην ἔλαβες παρὰ τοῦ πατρὸς χαὶ 
τῆς μητρὸς διοιχεῖν τὰ (ὐούυκονεα αὐτῇ. ᾿ 

. .« Καὶ τί) ἂν,» ἔφη «ὦ Σώκρατες, ἐπισταμένην αὐτὴν σα- 

ρέλαβον, ἴ ἢ ἔτη μὲν οὔπω πεντεχαίδεχα γεγονυῖα ἦλϑὲε πρὸς ἐμὲ, 
τὸν δ᾽ ἔμπροσϑεν χρόνον ἔζη ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας ὅπως ὡς 

- Ἂ }] 
ἐλάχιστα μὲν ὕψροιτο, ἐλάχιστα δ᾽ ἀχούσοιτο, ἐλάχιστα δ᾽ ἐροίη (δ); 
Οὐ Ν Ὕ “Ἐπ ὃ πο να γ ἦν ἦλ9. ᾿ , Ψ, 

γὰρ ἀγαπητὸν σοι δοκεῖ εἶναι εἰ μόνον ἤλϑεν ἐπισταμένη ἔρια 
“- « ὍΨΡΕ - «ς ΒΩ , 

παραλαβοῦσα ἱμάτιον ἀποδεῖξαι, χαὶ ξωραχυῖα ὡς ἔργα ταλάσια 
2 ᾿ ΄ 

ϑεραπαίναις δίδοται; ᾿Επεὶ τά γε ἀμφὶ γαστέρα» ἔφη «πάνυ χα- 
» 5 ᾽ ’, 

λῶς, οὖ Σώχρατες, ἢλϑε πεπαιδευμένη" ὅπερ μέγιστον ἔμοιγε δο- 
- 5 ν 

χεῖ παίδευμα εἶναι χαὶ ἀνδρὲ χαὶ γυναιχί.» 
᾿᾿ ἔ ἀν 

Σ. «Τὰ δ᾽ ἀλλα,» ἔφην ἐγὼ «ὠ Ἰσχόμαχε, αὐτὸς ἐπαίδευσας 
- ." - ἐμ, γυναῖχα ὥστε ἱχανὴν εἶναι ὧν προσήχει ἐπιμελεῖσϑαι;» 
2 κ ," »ἤ . ἐμ. , Ὕ ’ ΕΣ 

1. «Οὐ μα Δ,» ἔφη ὁ ᾿Ισχομιαχος «οὐ ἄεθτν χε τα δϑυσα 
χαὶ ηὐξάμην ἐμέ τε τυγχάνειν διδάσκοντα ἱ χαὶ ἐχείνην μανϑάνουσαν 
τὰ βέλτιστα ἀμφοτέροις ἡμῖν.» 

2. Τριηραρχίας ἢ χορηγίας. Τιογβαα απ Αἰμόπίοπ ὁίαϊξ ἀόβίριιδ ροὺν ἤαίτθ 
168 ἔγαιβ αἴἀπρ {γάρ ϊθ οὰ αὯπ οπογόρὶθ (γον. ραρα 261. ποΐθβ 1ὅ οἱ 
18), 11] Ῥουγναῖῦ 86 βουβίγαϊγθ ἃ οϑέξθ οβδσρθ θη ἱπαϊαυδηΐ, ΡΟῸΡ 18 ΤΘΙΩΡΠΡ 
δὰ Ἰἴθὰ 46 Τα], ἐ6] Αὐπόπίθη αα}}} ργόξθηαϊῦ δέσθ Ῥ] 8 στίομθ αὰθ 1αἱ. Οδ]αϊ- 
οἱ τοίαβα τ], 11 ὀΐαϊξ 4] υ5 ἔθπα, δὶ δαί 16 ργοροβαῖϊύ, 46 ἕαϊ τ ἀνθὸ ἰυἱ 
1 δομδηρΘ θ᾽ Ἰϑαγβ Ὀίθηβ τ βρϑοιβ: οοὺ ὀοβδηρθ β᾿ρρϑὶαἱὲ ἀγτίδοσις. 

8. Πατρόϑεν, « ΘᾺ; αὐουΐαηΐ 16 ποῖὴ ἀθ το ρὸγθυ. Οἱ βαϊῦ αὰθ ἄβϑῃβ 
165. δοίθβ οἴβοιθὶβ 168 Ῥθυβομπθβ ὁϊαϊθηὺ ἀόβίρηνόθβ ρὰν θὰ ποτὰ οἱ δϑ]αὶ 
46 Θὰ ρὸγθ δὰ ρ'όηϊ, Ρ]ὰ5 1ὰ τηθηίίοη ἀθ ἰθὰν ἀἰδηιθ (ΔΥΓΟπ Ἰββοηθηΐ) ; 
ΘΧΘΙΏΡΙΘ: “ημοσϑένης «Τημοσϑέγους Παιανιεύς. 

4. Καὶ αὐτή, ἃ 6116 8560]68. 
ὅ. Τί οβὺ 16 τόριτηθ 46 ἐπισταμέγην. 
6. Ἐροίη. Τρορίαι! 685 ἕαξαγβ οοπύγασίθα οϑὺ δὴ οέην, οίης, οίη, δὰ 51π- 

ΘΌΪΟΥ, ΟΠ6Ζ 165 ΑὐΈ] 4168. 
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Σ. «Οὐχοῦνν» ἔφην ἐγὼ «χαὶ ἡ γυνή σοι συνέϑυε χαὶ συνηύχετο 
ταὐτὰ ταῦτα;» : 

1. « Καὶ μάλα γ᾽,» ἔφη ὁ ᾿Ισχύμαχος «πολλὰ ὑπισχνουμένη μὲν 
. . ν, {1 ΄ , - . » ΣΝ; 3 [τ 

σιρὸς τοὺς ϑεοὺς ( γενήσεσϑαι οἵαν δεῖ, χαὶ εὐδηλὸς ἣν ὅτι 

οὐχ ἀμελήσοι τῶν διδασχομένων.» 
-»" ν ἐν - 

Σ, « Πρὸς ϑεῶν,» ἔφην ἐγὼ «ὡ ᾿Ισχόμαχε, τί (8) πρῶτον δι- 
, ΡῚ] δεν -“- - ΡΒ} ω , 

δάσχειν ἤρχου αὐτὴν, διηγοῦ μοι, ὡς ἐγὼ ταῦτ᾽ ἂν ἥδιόν σου 
2 ᾿ ν Ψ ὩνἋἦ 

διηγουμένου ἀχούοιμι ἢ εἴ μοι γυμνικὸν ἢ Ἱπιητιχὸν ἀγῶνα(9) τὸν 
χάλλιστον διηγοῖο.» 

γι ῤδὶ , 3 Γ᾿ 

Καὶ ὁ ᾿Ισχόμαχος ἀπεχρίνατο" 
, , 2 ΕῚ π, ’ - 3 ΠΝ , Ψ " 

1. «Τί δ᾽» ἔφη «ὦ Σώχρατες᾽ ἐπεὶ δὴ μοι χειροήϑης ἣν καὶ 
2 , « , 5. ον ν΄. » ξς»ὔ " 
ἐνετιϑάσευτο ὥστε διαλέγεσϑαι, ἠρόμην αὐτὴν » ἔφη » ὠδέ πως 

κι τ. ΕΙ , ᾿ Ψ» , , δ. Ἐ} 
«Εἰπέ μοι, ὦ γύναι, ἄρα ἤδη χατενόησας τίνος ποτὲ ἕνεχα 

2 , δ. δὰ ν « ν -" 2 , ᾽ , ε Ἀ 

»ἐγώ τε σὲ ἔλαβον χαὶ οἱ σοὶ γονεῖς ἔδοσάν σε ἐμοί; Ὅτι μὲν 
Ν 2 3 , 3 φ᾽ δ » Ἴ , ὉΝ Ψ « 

»γαὰρ οὐκ ἀπορία ἣν μεϑ' ὅτου ἄλλου ἐχαϑεύδομεν ἂν, οἶδ᾽ ὅτι 
»χαὶ σοὶ χαταφανὲς τοῦτ᾽ ἐστί. Βουλευόμενος δ᾽ ἐγώ τε ὑπὲρ 
»ἐμοῦ χαὲ οἱ σοὶ γονεῖς ὑπὲρ σοῦ τίν᾽ ἂν χοινωνὸν βέλτιστον 

Β ᾿ , , Ἴ ΄ 4 ,ὔ ν᾿ « Ν 

»Οἴχου τε χαὶ τέχνων λαβοιμεν, ἐγὼ τε σὲ ἐξελεξάμην χαὶ οἱ σοὶ 
- - -» ΕῚ 

»γονεῖς, ὡς ἐοίχασιν, ἐκ τῶν δυνατῶν (19), ἐμέ. Τέχνα μὲν οὖν 
ὮΝ ’ - ςυ , , ’ ν 

»ἣν ϑεός σιοτὲ διδῷ ἡμῖν γενέσϑαι, τότε βουλευσόμεϑα τιερὶ 
2 -»" ᾿ - 

»αὐτῶν ὅπως ὅτι βέλτιστα παιδεύσομεν αὐτά " χοινὸν γὰρ ἡμῖν 
“- 2 κ᾿ ΄ 

»χαὶ τοῦτο ἀγαϑὸν, συμμάχων χαὶ γηροβοσχών ὅὃτι βελτίστων 
“- » ἢ - 

»τυγχάνειν " νῦν δὲ δὴ ὃ οἶχος ἡμῖν ὃδε κοινός ἐστιν. ᾿Εγώ τε γὰρ 
»ὅσα μοι ἔστι» ἅπαντα εἰς τὸ κοινὸν ἀποφαίνω, σύ τε ὅσα ἐπη- 

’ 11 ’ ΒΝ] ν Ν ’ὔ Ω Α 2 - ὃ - 

»γέγχω (11) πάντα εἰς τὸ χοινὸν χατέϑηχας. Καὶ οὐ τοῦτο δεῖ 

λογίξεσϑαι πότερος ἄρα ἀριϑμῷ πλείω συμβέβληται ἡμῶν, ἀλλ᾽ 
3 

» ἐχεῖνο εὖ εἰδέναι ὅτι ὁπότερος ἂν ἡμῶν βελτίων κοινωνὸς ἢ, 
»οὗτος τὰ πλείονος ἄξια συμβάλλεται.» 

- ’ 

«᾿πεκχρίνατο δέ μοι, ὠ Σώχρατες, πρὸς ταῦτα ἡ γυνή" 

ΓΥΎΝΗ͂. « Τί δ᾽ ἂν ἐγώ σοι» ἔφη «δυναίμην συμπρᾶξαι; Τίς δὲ 

7. “Ὑπισχνουμένη πρὸς τοὺς ϑεοὺς, Ῥγοτηρίαην θῊ 8᾽ αἀγοδδαηξ δὰχ αἴθαχ, 
Ῥγοτηθίζαηὐ ἃ 16 ἔαοθ 468 αἴθυχ. 

8. Τί, Ἰ1πίουτοσδε!! ἀϊγθοῦ, Ῥοὰν ὅ τι, 1᾿1πίθυτορδε ἱπάϊνθοῦ, οοτητηθ 1] 
ΔΥΤῖνΘ βουανθηΐ (ϑιηγοῦ (ον ὃ τι χτλ.). 

9. Τυμνιχὸς ἀγών, Ἶ6α Βυτηπίααο, ΒΆΥΟΙΓ: Ταξία, οοτηραὺ ἀὰ οθβϑίθ, ΘΟΌ 86 
ἃ ρὶθᾶ, θὰ ἄπ ἀΐδαθθ, οἷο; ἱππιχὸς ἀγών, οοῦγβθ ἀθ οἴδυϑ, ΘΟΌΓΒΘ. 65 
56116, ἕο. 

10. Ἔχ τῶν ϑυνατῶν, ἄδτβ Ἰὰ πηΘΒαγ6 οὰ 1] ἸΘὰν δέαϊξ Ῥοββί Ὁ]6 (486. ὁμο β). 
Οπ ἃ Ῥγοροβό οθίξβ ΜΝ ἰγαδπούίϊοη: «6 ρῬοῤθηῃξθαβ, αἰν τυ 8» ; τηδ18 6116 
Ῥᾶγαῖϊῦ ρϑὰ βαύ αἰβαθίθ ΡΟῸΡ 16 βαϊΐθ ἄθβ ἰᾶ 668, 

11. ᾿ξπιφέρεσϑαι, ΡΟΝ, 6. ἀοί. 
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. 2 ; , 

»ἡἢ ἐμὴ δύναμις; 41} (53) ἐν σοὶ πάντα ἐστίν" ἐμὸν δ᾽ ἔφησεν ἡ 
ν ἢ - 

» μήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν.» 
]. «Ναὶ μὰ 4,» ἔφην ἐγὼ « ὦ γύναι, χαὶ γὰρ ἐμοὶ ὁ πατήρ. 

»᾿λλὰ σωφρόνων τοί ἐστι χαὶ ἀνδρὸς χαὶ γυναικὸς οὕτω ποιεῖν 
»ὅπως τά τε ὄντα ὡς βέλτιστα ἕξει χαὶ ἄλλα ὅτι πιλεῖστα ἐχ 

- - Ἂ , 

»τοῦ χαλοῦ τε χαὶ δικαίου τιροσγενησεται.» 
» , [4 ἃ -" ΓΎΝΗ. « Καὶ τί δὴ» ἔφη « ὁρᾷς» ἡ γυνὴ «δ᾽ τι ἂν ἐγὼ ποιοῖσα 

5. 
»συναύξοιμι τὸν οἶχον;» 

Ν ᾳα " 

Ι. «Ναὶ μὰ Δ,» ἔφην ἐγὼ «ἃ οἵ τε ϑεοὶ ἔφυσάν σε δύνα- 
».σϑαι καὶ ὃ νόμος συνεπαιγεῖ, ταῖτα πειρῶ ὡς βέλτιστα ττοιεῖν.» 

ἂ, ν᾿ - , ’ 

ΓΎΝΗ. «Καὶ τί δὴ ταῦτα ἐστιν» ἔφη ἐχείνη. 
. 2 2 ν ΒΩ 

Ι. «Οἶμαι μὲν ἔγωγε» ἔφην «οὐ τὰ ἐλαχίστου ἄξια, εἰ μή πέρ 
18 " ῊΉΡ -" , «ς Α ἐλ Ἕ 3 "}} , 2.:ω» 

»γε (18) χαὶ ἡ ἐν τῷ σμήνει ἡγεμὼν μέλιττα ἐπ’ ἐλαχίστου ἀξίοις 
ΡΩ ᾿] , 2 ᾿ ’ » ΕΣ 14 κ « Η 

» ἔργοις ἐφέστηκεν. Ἐμοὶ γὰρ τοι», ἕφη φαγαι (13), «χαὶ οἱ ϑεοὶ, 
3 - ᾿ - - »ὦ γύναι, δοχοῦσι πολὺ διεσχεμμένως μάλιστα τὸ ζεῦγος τοῦτο 

ΓΤ α "Ὁ ;. ἂν » [ 16) « ᾿ 
»συντεϑειχέναι ὁ καλεῖται ϑῆλυ καὶ ἄρρεν, οήτως (5) ὅτι ὠφελι- 

»μώτατον ἢ αὑτῷ εἰς τὴν κοινωνίαν. Πρῶτον μὲν γὰρ τοῦ μὴ 
5 5: Ἢ “- - » »ἐχλιπιεῖν ζῴων γένη τοῦτο ζεῦγος χεῖται μετ᾽ ἀλλήλων τεχνο- 

ν - - 

»ποιούμενον, ἔπειτα τὸ γηροβοσχοὺς χεχτῆσϑαι ἑαυτοῖς ἐχ τούτου 
- - - 3 ͵ 

»τοῦ ζεύγους τοῖς γοῦν ἀνθρώποις πορίζεται " ἔπειτα δὲ χαὶ ἡ 
ΡΙ «“ Ψ ͵ ᾿- 

»δίαιτα τοῖς ἀνϑρώποις οὐχ ὥσπερ τοῖς χτήνεσίν ἐστιν ἐν ὕὑσιαί- 
2 - - - [ - - 

»ϑρῳ, αλλὰ στεγνῶν δεῖται δῆλον ὅτι. Ζ4εῖ μέντοι, τοῖς μέλλουσιν 

»ἀνϑρώποις ἕξειν ὃ τι εἰσφέρωσιν εἰς τὸ στεγνὸν, τοῦ ἐργασο- 
»μένου (5) τὰς ἐν τῷ ὑπαίϑρῳ ἐργασίας" χαὶ γὰρ νεατὸς χαὶ 

»σπόρος καὶ φυτεία καὶ νομαὶ, ὑπιαίϑρια ταῦτα πάντα ἔργα ἐστίν" 
Ε ΄ ᾿ νι , , “Ὁ 2 8. ἀν ν "» ᾿ 

» ἐχ τούτων δὲ τὰ ἐπιτηδεια γίγνεται. Ζ|εἴ δ᾽ αὖ, ἐτιειδὰν ταῦτα εἰ- 
»σενεχϑῇ εἰς τὸ στεγνὸν, χαὶ τοῦ σώσοντος ταῦτα, καὶ τοῦ ἐργα- 

’ α - - "»ἷὕ ὃ , 7. 17 ᾿Ὺ - δὲ ὃ - 

»σομένου ἃ τῶν στεγνῶν ἔργα δεύμενὰ ἐστι (11). Στεγνῶν δὲ δεῖ- 
»ται χαὶ ἡ τῶν νεογνῶν τέχνων παιδοτροφία, στεγνῶν δὲ χαὶ αἱ 
»ἐχ τοῦ χαρποῦ σιτοττοιίαι δέονται" ὡσαύτως δὲ χαὶ ἡ τῆς ἐσθῆ- 

12. ᾿4λλά. Ῥοὰν 56. τϑμᾶγθ οοιηρίβ 46 εἰλλά, 11 ἔα 5.-6ηῦ. 18 γέροῃβο: 
“76 πὐεη αὐ ατιδιιηε. 

18. Εἰ μή πέρ γε, 511 οϑὺ νγαὶ αὰθ... .. Π8. . -. ῬΆ8. 
14. [Ἔφη φάναι. Να Ρᾷ5 ρεγᾶτθ ἄθ νὰρ αὰθ ϑοογαίβ τδοοηΐθ αὐ ἾβοΠο- 

ταΔ 08 1ὰ] τὰρροτνέγαϊξ ἀπ οοηνουβαίϊοι 4] ανδὶδ Θ8 ἀνθ 88. ἴθιωτηθ. 
[Εφη, ηϊ6 αἰὰ ᾿ἸΒοβοσηδο 08, φάναι, 4} ἀναὶξ αἰξ ἃ 86 ἐοηιηιο. 

18. Μάλιστα ὅπως, βαγίουϊ ἀδη8 οϑύξθ γαθ α06. 
16; ..χΧ{εἶ᾿ 1 «τοῦ ἐργασομέγου, εὐ 6 τηῦπηθ ρὶυβ Ὀὰ8 δεῖ... τοῦ σώ- 

σοντος, 1] ἕατί αποϊαθ απ Ρουὺτ' ἔαῖτθ, ααθ]αὰ Ἂπ ΡΟῸ ΘΟΠΒοΡν υ. Οἔ. Ρ. 261, 
πῃ. 20. 

17. “:εόμενά ἐστι. Ο οδῦ ΘΟΙΏΤΩΘ 51 Κ᾽ αγαϊῦ τοῦ ἐργασομέγου τὰ ἔργα 
ἃ τῶν στεγνῶν δεῖται, | 



279 τ ἘΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΑΙΒΕ 

-“ Ὅν ᾽ , 3 ν ΝῺ , -" ὡ 
»τος ἐχ τῶν ἐρίων ἐργασία. Ἐπεὶ ὃ ἀμφότερα ταῦτα καὶ ἔργων 
» χαὶ ἐπιμελείας δεῖται τὰ τε ἔνδον χαὶ τὰ ἔξω, χαὶ τὴν φύσιν» 
φάναι( (18) «εὐϑὺς παρεσχξύασεν ὃ ϑεὸς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τὴν μὲν 
»τῆς γυναικὸς ἐπὶ τὰ ἔνδον ἔργα χαὶ ἐπιμελήματα, τὴν δὲ τοῦ 

3 4 ΒῚ ᾿ " 2) {γγ Π Ν ᾿ , ᾿ «ς ᾿ 

»αγδρὸς ἐπὶ τὰ ἕξω. ίγη μὲν γὰρ καὶ ϑάλττη καὶ ὁδοιπορίας 
- ) - Ν ν τ 

»χκαὶ στρατείας τοῦ ἀνδρὸς τὸ σῶμα ᾿χαὶ τὴν ψυχὴν μᾶλλον δύνα- 
»σϑαι χαρτερεῖν κατεσχεύασεν (19), ὥστε τὰ ἔξω ἐπέταξεν αὐτῷ 
»ἔργα᾽ τῇ δὲ γυναικὶ ἧττον τὸ σῶμα δυνατὸν πρὸς ταῦτα φύ- 

) ὦ - 

»σας, τὰ ἔνδον ἔργα αὐτῇ » φάναι ἔφη « προστάξαι μοι δοχεῖ 
", τ “-- Ν ν 

»ὁ ϑεός. Εἰδὼς δὲ ὅτι τῇ γυναικὶ καὶ ἐνέφυσε καὶ προσέταξε τὴν 
»τῶν νεογνῶν τέχνων τροφὴν, χαὶ τοῦ στέργειν τὰ νεογνὰ βρέφη 

- 3. ἀρ ΟΨ ὮΝ - τ. , 2 . , ἢ Ν , 
»πλεῖον αὐτῇ ξδάσατο ἢ τῷ ἀνδρί. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ τὸ φυλάττειν 
»τὰ εἰσενεχϑέντα τῇ γυναιχὶ προσέταξε, γιγνώσχων ὃ ϑεὸς ὅτι 

υ 2 

»πρὸς τὸ φυλάττειν οὐ κάχιόν ἐστι φοβερὰν (39) εἶναι τὴν ψυχὴν, 
»Ζλεῖον μέρος χαὶ τοῦ φόβου ἐδάσατο τῇ γυναιχὶ ἢ τῷ ἀνδρί. 
"Εἰδὼς δὲ ὅτι καὶ ἀρήγειν αὖ δεήσει, ἐάν τις ἀδικῇ, τὸν τὰ ἕξω 

3 
»ἔργα ἔχοντα, τούτῳ αὖ πλεῖον μέρος τοῦ ϑράσους ἐδάσατο. 
»Ὅτι δ' ἀμφοτέρους δεῖ καὶ διδόναι χαὶ λαμβά ὴ τι δ' ἀμφοτέρους δεῖ ὃ ἡ λαμβάνειν, τὴν μνήμην 

Ἂν, Ν ᾿] 7 ’ Ἷ [φ᾿ 

"καὶ τὴν ἐπιμέλειαν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέροις κατέϑηχεν. Ὥστε οὔχ 
»ἂν ἔχοις διελεῖν πότερα τὸ ἔϑνος τὸ ϑῆλυ 1 ἢ τὸ ἄρρεν τούτων 
»“λεονεχτεῖ. Καὶ τὸ ἐγχρατεῖς δὲ εἶναι ὧν δεῖ εἰς τὸ μέσον ἀμ- 
» φοτέροις χατέϑηχε, καὶ ἐξουσίαν ἐποίησεν ὁ ϑεὸς ὅπότερος ἂν 

3 ΄ ἌΡΑ ἢ 25 ἃ Ἔν Ὁ Ν - κ » , 

»ἢ βελτίων, δι") ὁ ἀνὴρ εἰϑ ἢ γυνὴ τοῦτον καὶ σιλεῖον φέρεσϑαι 
»φούτου τοῦ ἀγαϑοῦ. Διὰ δὲ τὸ τὴν φύσιν μὴ σιρὸς πάντα ταὖ- 
»τὰ ἀμφοτέρων εὖ πεφυχέναι, διὰ τοῦτο καὶ δέονται μᾶλλον ἀλ- 
»λήλων χαὶ τὸ ζεῦγος ὠφελιμώτερον ἑαυτῷ γεγένηται, ἃ τὸ ἕτε- 
»ρον ἐλλείπεται (31) τὸ ἕτερον δυνάμενον (33). Ταῦτα δὲ» ἔφην 

» - ΕῚ [Ὁ] -» «δεῖ ἡμᾶς, ὦ γύναι, εἰδότας, ἃ ἑκατέρῳ ἡμῶν τιροστέταχται ὑττὸ 
»φτοῦ ϑεοῦ, πειρᾶσϑαι ὅπως βέλτιστα τὰ τιροσήκοντα ἑἕχάτερον 

δὶ Ἂννἵτ ὃ , 9. 983 Σ »" δὲ 2 , 4 Ἔ ἘΞ »ἡμῶν διατεράττεσϑαι (33). Συνεπταινεῖ δὲ» ἔφη φάναι καὶ ὃ νὸ 

18. Φάγαι, αὐξ 1βοἸιοηιαοῖνοβ αι} αἰβαῖῦ. 
19. Ῥίγη τὸ σῶμα δύνασϑαι. χαρτερεῖν κατεσχεύασεν, ἴὶ ἃ Ὀδύϊ 16 ΘΟΥΡΒ 

ἀὁ ξαφροη ἃ Ῥουνοὶῦ ΒαρΡΡρουίο 16 ἐροϊα. 
20. ὡΡοβέρος, ογαϊηὐ (ἀοοθρύϊοῃ Γ816), 
21. Ἃ τὸ ἕτερον ἐλλείπεται, 06 ἀοῃύ Ἰ᾽δαύτθ οϑὺ ᾿ποᾶΡ8 16. 
22. Τὸ ἕτερον, δὰ Τηδτηθ ὁ88 6 τὸ ζεῦγος. ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙ οοἸ]θοῖῖν ἀοηΐ 

1 ἀέβίρῃθ ἀπ ἸΆΘΙΩΌΡΘ, Ἐπ᾿ ργθο, 16 τηοῦ αὶ ἀξβίρῃηθ ἰὰ Ῥαγυϊθ τϑϑῦθ δἰ πϑὶ 
Βοιγθηῦ δὰ Τηδτη8 ο88 416 ΟΘ]αὶ ααἱ ἃ Βουνὶ ἃ ἀδδίρηου 16 ἰοαῦ. Οπ δαγαῖϊ 
οὶ δῃ. Ἰαδίῃ 1᾿ Δ] αὐϊῇ ΔΌΒοΙ]α. 

28. ΟὐμβύγαἾβθ2: “εὶ ἡμᾶς εἰδότας ταῦτα, ἃ ἑχατέρῳ κτλ. πειρᾶσϑαι δια- 
πράττεσϑαι ὅπως βέλτιστα τὰ προσήχογτα. - ᾿Ἑχάτερον ἡμῶν (Θββαυθν ἀθ 
ἔαϊγθ οβδουῃ, οἱο.), ἃ 1 δοοαβαυϊ ἢ οοαπιθ ἡμᾶς, ἃ οὐδ ἀὰ γαρρουὺ ἀ6 ἴουῦὺ 
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»;ἱὶὸς αὐτὰ, συζευγνὺς ἄνδρα χαὶ γυναῖχα. Καὶ κοινωνοὺς ὥσπερ 
- ΄ [εἰ " « “ “- μ᾽ 

»τῶν τέχνων ὃ ϑεὸς ἐποίησεν, οὕτω καὶ ὃ νόμος τοῦ οἴχου (33) 
᾽ 5) α . 

» χαϑίστησι. Καὶ καλὰ δὲ εἶναι ὃ νόμος ἀποδείχνυσιν ἃ ὃ ϑεὸς 
Ε ἀν - ί , - ᾿ . Η͂ ͵; 

» ἔφυσεν ἑχάτερον. μᾶλλον δύνασϑαι. Τῇ μὲν γὰρ γυναιχὶ κάλλιον 
ν᾿ ’ ὌΝ »-Ὁ - ᾿ ν Ν ΒΙ ΒΡ. ’ ΌΝ 

» ἔνδον μένειν ἢ ϑυραυλεῖν, τῷ δὲ ἀνδρὶ αἴσχιον ἔνδον μένειν ἢ 
- - εν Ν οὍ. 

»τῶν ἔξω ἐπιμελεῖσϑαι. Εἰ δέ τις παρ᾽ ἃ ὃ ϑεὸς ἔφυσε ποιεῖ, 
"7 Χ 2 - ν Ν 2 ’ ν ᾿ " 

»ἴσως τι χαὶ ἀταχτῶν τοὺς ϑεοὺς οὐ ληϑει, καὶ δίχην δίδωσιν 
- - - - ὉΝ , - ῳ 

»ἀμελῶν τῶν ἔργων τῶν ἑαυτοῦ ἢ πράττων τὰ τῆς γυναιχὸς ἔργα. 
» Δοκεῖ δέ μοι» ἔφην «χαὶ ἡ τῶν μελιττῶν ἡγεμὼν τοιαῦτα ἔργα 
»ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ προστεταγμένα διαπονεῖσϑαι.» 

ΓΥΝΗ͂. « Καὶ ποῖα δὴ» ἔφη ἐχείνη «ἔργα ἔχουσα ἡ τῶν με- 
- ᾿) -- - ὯΝ - 

»λιττῶν ἡγεμὼν ἐξομοιοῦται τοῖς ἔργοις οἷς (35) ἐμὲ δεῖ τεράττειν. » 
«' ὕ"» 2 .. »] “ Ψ - , ’ ᾽ Ἴ“- Ι. «Ὅτι» ἔφην ἐγὼ «ἐκείνη γε ἐν τῷ σμήνει μένουσα οὐχ ἐᾷ 

ΡῚ Ν Ν , Ψ' 2 4 α Χ -᾽"» ᾿Ὶ ΄ ᾿ 
»ἀργοὺς τὰς μελίττας εἰναι, ἀλλ᾽ ἃς μὲν δεῖ ἕξω ἐργάζεσϑαι ἐχ- 

α »: ἂν , “ 

»πέμπει ἐπὶ τὸ ἔργον, καὶ ἃ ἂν αὐτῶν ἑχάστη εἰσφέρῃ οἶδέ τε 
κ᾿ ’ ΟῚ ’ - ΒΥ  ὉΧ ’ “ 2 Ι κ᾿ 

» χαὶ δέχεται, καὶ σώζει ταῦτα ἔστ᾽ ἂν δέη χρῆσϑαι. Ἐπειδὰν δὲ 
" ἸΑΩ͂Ν - - «“ ; Ν ’ ς ’ ν Ὕ Ν 

»ἡ ὥρα τοῦ χρῆσϑαι ἥκῃ, διανέμει τὸ δίκαιον ἑχάστῃ. Καὶ ἐπὶ 
»τοῖς ἔνδον δ᾽ ἐξυφαινομένοις κηρίοις ἐφέστηχεν, ὡς καλῶς καὶ 
»ταχέως ὑφαίνηται, χαὶ τοῦ γιγνομένου τόκου ἐπιμελεῖται ὡς ἐχ- 

ν - 2 

»τρέφηται" ἐπειδὰν δὲ ἐχτραφῇ χαὶ ἀξιοεργοὶ οἱ νεοττοὶ γένωνται, 
᾿] - 

» ἀποικίζει(36) αὐτοὺς σὺν τῶν ἐπιγόνων τινὶ ἡγεμόνι.» 
- ΕΙ 3 , ς , » 5 

ΓΎΝΗ. «Ἢ καὶ ἐμὲ οὖν» ἔφη ἢ γυνὴ «δεήσει ταῦτα ποιεῖν; » 
, “ 2 μ᾿ Ν 2 " 

Ι. « Δεήσει μέντοι (31) σε» ἔφην ἐγὼ «ἔνδον τὲ μένειν, χαὶ 
κι ᾽Ν κ ἘΠ ΞῊ , 

»οἷς μὲν ἂν ἔξω τὸ ἔργον ἢ τῶν οἰχετῶν, τούτους συνεχητέμσεειν, 
τα , Η 

»οἷς δ᾽ ἂν ἔνδον ἔργον ἐργαστέον, τούτων σοι ἐπιστατητέον" χαὶ 
α . - ,ὔ 

»τά τε εἰσφερόμενα ἀποδεχτέον, χαὶ ἃ μὲν ἂν αὐτῶν δέῃ δαστα- 
- [Ὁ ΄ 

»γᾶἂν σοὶ διανεμητέον, ἃ δ᾽ ἂν περιττεύειν δέῃ σπιρονοητέον, χαὶ 
»φυλαχτέον ὅπως μὴ ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν χειμένη δαπάνη εἰς τὸν 
» μῆνα δαπανᾶται" χαὶ ὅταν ἔρια εἰσενεχϑῇ σοι, ἐπιμελητέον ὅπως 

φ - -" » 
»οἷς δεῖ ἱμάτια γίγνηται" καὶ ὃ γε ξηρὸς σῖτος ὅπως χαλῶς ἐδώ- 

΄ α - . 

»διμος γίγνηται ἐπιμελητέον. “Ἐν μέντοι τῶν σοὶ προσηκόντων» 
ΒΩ ΕῚ Ν ᾿] , 98 δα ΡῚ ’ , - [«] 

ἔφην ἐγὼ «ἐπιμελημάτων (38) ἴσως ἀχαριτώτερον δόξει εἶναι, ὅτι 

οὐ ἄθ ραγέϊθ: νου. ἴὰ ποίβ ργόοόδοπέβ. --- Ὅπως βέλτιστα, ὀααϊνα]οπῦ ἸοΠΐ θη 
46 ὡς βέλτιστα. 

24. Τοῦ οἴκου, βουβ-Θηξοπᾶα χοιγωνούς. 
2ὅ. Οἷς, αὐϊταοίίοπ Ῥοὺν ἅ, -- [,ὰ ΘοΙηραγαίβοηῃ θϑὺ ὄποποῦθ ἄδη8 ὕῃ6 

ἴοσγτωθ φτδιησηδίϊοα] θιηθηῦ Ῥρθὰ τἰσοῦγθαβθ. [26 5618 θϑὺύ: 61168 βοῃηύ 168 
οσοαραίίοῃβ ἀθ 1ὰ στϑῖῃθ 468 806111658, ααἱ βοῃῦ ΘΟΙΩΡΆΓΆΌ]65 ἃ 661165 ἀθ 18 
τηδηδρὸγο ὃ 

26. ᾿4ποικχίζει, 6116 1658 Θηγοΐθ ἔοπᾶθι" ἅπὸ ΘΟ] Ϊθ. 
27. ἹΠέντοι. Οἷ. ν. 240, ποίθ 1. 
28. Τῶν. . .. ἐπιμελημάτων ἀδροπᾶ 6 ἕν (οὐ ποῦ ἀπ οομηρδρα  ). 
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[ΟῚ ὌΝ ο- - ᾿ 

»ὃς ἂν χάμνῃ τῶν οἰχετῶν, τούτου σοι ἐπιμελητέον τιάντως ὅπεως 

»ϑεραπεύηται.» 
- ῃ 3 Ν ΓΥΝΗ͂. «Νὴ 40,» ἔφη ἡ γυνὴ «ἐπιχαριτώτατον μὲν οὖν, ἢν 

, , « - ’, ΄ 2 ᾿ 32 ΄ 

»μέλλωσί γε οἱ καλῶς ϑεραπευϑέντες χάριν εἰσεσϑαι καὶ εὐνου- 
, ,ὔ 

»στεροι ἢ πόσϑεν ἔσεσϑαι.» 
ἃ, νι Ν 2 ΕΝ , 7 ᾿ 323. ν ᾿ ᾽ , 

« Καὶ ἐγὼ» ἔφη ὃ ᾿Ισχόμαχος «ἀγασϑεὶς αὐτῆς τὴν ἀπόχρισιν 
Ύ εἶπον " 

πα , ΕῚ , Ν , ᾿ , Ν - 7 
«ζ2ρα γε, ὠ γύναι, διὰ τοιαύτας τινὰς πιρονοίας χαὶ τῆς ἐν 

»ξ , ς 
»τῷ σμήνει ἡγεμόνος αἱ μέλιτται οὕτω διατίϑενται πρὸς αὐτὴν, 

ω μω ν , .Ὶ , 99 2 , Δ χΣ -" - Ύ κε, 

»ὥστε, ὅταν ἐχείνη ἐχλίπῃ (39), οὐδεμία οἴεται τῶν μελιττῶν ἄπτο- 
5 - »λειϊιτέον εἶναι, ἀλλ ἕπονται πιᾶσαι;» ᾿ 

, 2 

« Καὶ ἡ γυνή μοι ἀπεχρίνατο " 
- Ρ}} - ΓΎΝΗ. «Θαυμαζοιμ᾽ ἂν» ἔφη « εἰ μὴ πρὸς σὲ μᾷλλον τείνοι 

“ 2 ν - 

»τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα ἢ πιρὸς ἐμέ. “Ἢ γὰρ ἐμὴ φυλακὴ τῶν 
Χ Ν κ΄ 

» ἔνδον χαὶ διανομὴ γελοία τις ἂν, οἶμαι, φαίνοιτο, εἰ μὴ σύ γε 
»ἐπιμελοῖο ὅπως ξξωϑέν τι εἰσφέροιτο. » 

5 , ἢ Σ ΒΡ 3 τὰ ὡς ἃ υ ν᾿ ,  Ὁἡ ᾿] 
1. «Γελοία δ᾽ αὖ» ἕφην ἐγὼ «ἢ ἕμη εἰσφορὰ φαίνοιτ᾽ ἂν, εἰ 

Ν ΦΡΚοιυ Ὁ Ν 2 , , 3 δῖ 2ὕ δ. ἃ « 
»μὴ εἴη ὅστις τὰ εἰσενεχϑέντα σώζοι. Οὐχ ὁρᾷς » ξφην ἔγω «οἱ 
»εἰς τὸν τετρημένον πίϑον ἀντλεῖν (50) λεγόμενοι ὡς οἰχτείρον- 
»φται, ὅτι μάτην πονεῖν δοχοῦσι;» 

ΓΥΝΗ. « Νὴ Δ᾽,,» ἔφη ἡ γυνὴ « καὶ γὰρ τλήμονές εἰσιν, εἰ 
»φοῦτό γὲ ποιοῦσιν.» 

2 , ΙΝ 35 - 

1. «Ἄλλαι δέ τοι» ἔφην ἐγὼ «ἴδιαι ἐπιμέλειαι, ὦ γύναι, ἡδεῖαί 
, 3 - 

» σοι γίγνονται, ὅττόταν ἀνεπιστήμονα ταλασίας λαβοῦσα ἐπιστή- 
2 

» μονα (31) ποιήσῃς καὶ διπλασίου σοι ἀξία γένηται, καὶ διτόταν 
2 ᾿ Ἀ - 

» ἀνεπιστήμονα ταμιείας χαὶ διαχονίας παραλαβοῖσα ἐπιστήμονα 
»χαὶ πιστὴν χαὶ διαχονικὴν ποιησαμένη παντὸς ἀξίαν (33) ἔχῃς, καὶ 
» ὁπόταν τοὺς μὲν σώφρονάς τε χαὶ ὠφελίμους τῷ σῷ οἴχῳ ἐξῇ 

᾽ - ’, φ ’ 

»σοι εὖ ποιῆσαι, ἐὰν δέ τις πονηρὸς φαίνηται, ἐξῇ σοι κολάσαι" 
»τὸ δὲ πάντων ἥδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ φανῇς, καὶ ἐμὲ σὸν 

Ὸ ’ 33 Ἀ Ν δέ - ν ὼν ’ 

»ϑεράποντα ττοιησῃ (38), χαὶ μὴ δέῃ σὲ φοβεῖσϑαι μὴ, προϊου- 
“-" , 2 ᾿ “-“ Ρ] 

»σὴης τῆς ἡλιχίας, ἀτιμοτέρα ἐν τῷ οἴχῳ γένῃ, ἀλλὰ πιστεύῃς ὅτι 
Ἶ , Ν Ψ 

» πρεσβυτέρα γιγνομένη ὅσῳ ἂν χαὶ ἐμοὶ κοινωνὸς καὶ παισὶν οἷ- 
ν “- ΒΩ 

»χου φύλαξ ἀμείνων γίγνῃ, τοσούτῳ χαὶ τιμιωτέρα ἐν τῷ οἴχῳ 

29. Ἐχλίπη, βοπβ-6πέ, αὐτό, ο᾽ εβίτἃ -αἴγθ τὸ σμῆνος. 
80. Ῥτονοῦρα βοινθηξ οἶδά: Εἷς τὸν τετρημένον πίϑον ἀντλεῖς, 
81. Ἐπιστήμονα, βοιϑ-ϑηὗ. τινά (ἅπ6 Βθυνϑηίθ). 
82. Παντὸς ἀξίαν, ἃ ἀπ ῬΥὶχ ἱπϑβοϊ πη} 16. 
58. Ποιεῖν, [ασογρ. Ποιεῖσϑαι, δ᾽ {αἀρεγο, οἱδὲ γοάάονο. 
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»ἔσει (38). Τὰ γὰρ χαλὰ τε χἀγαϑὰ» ἐγὼ ἔφην «οὐ διὰ τὰς 
ς , 3 ᾿ Ν Ν 3 ΓΡ ΡῚ Ν , - 2 ΄ 

»δθραιότητας, ἀλλὰ διὰ τὰς ἀρετὰς εἰς τὸν βίον τοῖς ἀνϑρώτστοις 

»ἐπαύξεται.» ( 
- Ν᾿ 3 τ ΄ - - Ὃν ᾿ -“ 

«Τοιαῦτα μὲν, ὦ Σώχρατες, δοχῶ μεμνῆσϑαι αὐτῇ τὰ πρῶτα 
. 

» διαλεχϑείς.» 

ΟΗΑΡΙΤΈΒ ΥΠ|. 

3 ΕΣ 2 ΄ Σ. «Ἢ καὶ ἐπέγνως τι, ὦ ᾿Ισχόύμαχε,» ἔφην ἐγὼ «ἐχ τούτων (ἢ 
αὐτὴν χεχινημένην μᾶλλον πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν:» 

3 - ΄ 

1. «Ναὶ μὰ 4,» ἔφη ὃ Ἰσχόμαχος « καὶ δηχϑεῖσάν γε οἶδα 
" «- 8 

αὐτὴν χαὶ ἐρυϑριάσασαν σφόδρα ὅτι τῶν᾽ εἰσενεχϑέντων τι αἷἴ- 
3 ᾿Ὶ - 2 ἜΠῸ - ἈΕῚ , υ Ν 2 

τήσαντος ἐμοῦ οὐχ εἴχε᾽ μοι δοῦναι. Καὶ ἐγὼ μέντοι ἰδὼν ἀχϑε- 
σϑεῖσαν αὐτὴν εἶπον" 

“Μηδέν τι» ἔφην «ἀϑυμ μήσῃς, ὠ γύναι, ὅτι οὐχ ἔχεις δοῦναι 
»δὃ σὲ αἰτῶν τυγχάνω. Ἔστι μὲν γὰρ πενία αὕτη Θ σαφὴς, τὸ 
»δεόμενόν τινὸς μὴ ἔχειν χρῆσϑαι᾽ ἀλυποτέρα δὲ αὕτη ἡ ἔνδεια 

Ἀ - ΄ ν ἤ - ὌΝ Ν ν ΠῚ ν - 

»τὸ ζητοῦντά τι μὴ δύνασϑαι λαβεῖν ἢ τὴν ἀρχὴν (3) μηδὲ ζητεῖν 
ΕῚ ; [« 2 2 2 Ν Ν 2» ] » , Ἴ ν γ' Δ κὰ 

» εἰδότα τι οὐχ ἔστιν. .4λλα γὰρ» ἕφην ἐγὼ «τούτων οὐ σὺ αἰτία" 
2 4 τα, Ν 4 2 ΄ , ο ν ὦ - 

»ἀλλ᾽ ἐγω(2) οὐ τάξας σοι παρέδωχα ὅπτου χρὴ ἕχαστα χεῖσϑαι, 
Ρ 

»ὅσεως εἰδῇς ὕστου τε δεῖ τιϑέναι χαὶ ὁπόϑεν λαμβάνειν. Ἔστι 
»δ᾽ οὐδὲν οὕτως, ὦ γύναι, οὔτ᾽ εὔχρηστον οὔτε χαλὸὴν ἀνϑρώποις 
»ὡς τάζις. Καὶ γὰρ χορὸς ἐξ ἀνθρώπων συγχείμενός ἐστιν ἀλλ᾽ 
»ὅταν μὲν ποιῶσιν δ᾽ τι ἂν τύχῃ ἕχαστος, ταραχή τις φαίνεται 
»χαὶ ϑεᾶσϑαι ἀτερπὲς, ὅταν δὲ τεταγμένως ποιῶσι χαὶ φϑέγ- 
»γωνται, ἅμα οἱ αὐτοὶ οἵτοι καὶ ἀξιοϑέατοι δοκοῦσιν εἶναι χαὶ 

΄ , ΕῚ , " 

» ἀξιάκουστοι. Καὶ στρατιά γε,» ἔφην ἐγὼ «ὦ γύναι, ἄταχτος μὲν 
3 »" 

»οὔσα ταραχωδέστατον, χαὶ τοῖς μὲν πολεμίοις εὐχειρωτότατον, 
-» 32 - ᾿ " - 

»τοῖς δὲ φίλοις ἀηδέστατον ὁρᾶν χαὶ ἀχρηστότατον, ὄνος ὁμοῦ, 
ς ᾿ ΄ Ν « ν [οἰ “ ν ὌΝ 

» ὁπλίτης, σχκευοφόρος, ψιλὸς, ἱτεπτεὺς, ἅμαξα. Πῶς γὰρ ἂν πορευ- 
-" 24 ΒΩ [οἱ Ὕ , 2 , «ς " - 

»ϑεῖεν, ἐὰν ἔχοντες οὕτως ἐπιχωλύσωσιν ἀλλήλους, ὃ μὲν βαδίζων 

»τὸν τρέχοντα, ὃ δὲ τρέχων τὸν ἑστηχότα, ἡ δὲ ἅμαξα τὸν Ἱτιπέα, 
«ς Ὁ» ᾿: μω ς . Ἷ 9, Ν ς ’ - Ν ν 

»ὁ δὲ ὄνος τὴν ἅμαξαν, ὃ δὲ σχευοφόρος τὸν ὁτιλίτην; Εἰ δὲ καὶ 
- Ζ ᾿ 

»μάχεσϑαι δέοι, πῶς ἂν οὕτως ἔχοντες μαχέσαιντο; οἷς γὰρ 

. 

84. Ἔσει. Οἵ. 16 ποίθ 17 6 Ἰὰ Ῥᾶϑθ 246. 
Ο". ΥΠΠ. 1. ᾿Εκ τούτων, ἃ 1ὰ 5Βαϊΐα 46 668 ΡΆΓΟΪ68. 
2. Αὕτη, δὰ ἴδτη. ἃ οαπ88 4θ πεγία; τηδπιθ 56η8 απ τοῦτο: τοῦτό ἔστι 

πενία σαφὴς, τὸ χτλ. 
8. Οὗ, Ῥαρθ 262, ποίβ 92. 
4, ᾽4λλ᾽ ἐγώ, οὐδδὲ τηοὶ ααϊ, 
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; 5.,...5 3, δ Ν 2 ’ , “ « , " »ἀνάγχη αὐτῶν (δ) τοὺς ἐπιόντας φεύγειν, οὗτοι Ἱχανοί εἰσι 
» φεύγοντες καταπατῆσαι τοὺς ὅπλα ἔχοντας. Τεταγμένη δὲ 
»στρατιὰ χάλλιστον μὲν ἰδεῖν τοῖς φίλοις, δυσχερέστατον δὲ τοῖς 

, , Ἁ Ν 2 ὮΝ , ςῳ»ὔ, , , 

»πολεμίοις. Τίς μὲν γὰρ οὐχ ἂν φίλος ἡδέως ϑεάσαιτο ὅτιλί- 
»;σας πολλοὺς ἐν τάξει πορευομένους, τίς δ᾽ οὐχ ἂν ϑαυμάσειεν 
»Ἱππέας κατὰ τάξεις ἐλαύνοντας, τίς δ᾽ οὐκ ἂν πολέμιος φοβη- 
»ϑείη ἰδὼν διηυχρινημένους ὁπλίτας, ἱτιττέας, πελταστὰς, τοξό- 

Ν - , 

»τας, σφενδονήτας, χαὶ τοῖς ἄρχουσι τεταγμένως ἑπομένους; 
2 κ ᾿ , ᾿ , ἊΝ ᾿ , 53 

»3λλὰ καὶ πορευομένων ἐν τάξει, χἂν πολλαὶ μυριαδὲς ὦσιν, 
Ἵν , »ὁμοίως, ὥσπερ εἷς ἕκαστος, χκαϑ' ἡσυχίαν πάντες πορεύον- 

ν , Ν « 

»ται εἰς γὰρ τὸ χενούμενον ἀξὶ (6) οἱ ὁπεισϑεν ἐπέρχονται. Καὶ 
, , ς , 2 ΄ ν ἜΝ 2 ΄ 

»τριήρης δέ τοι ἣἧ σέἐσαγμένῃ ἀνϑρώπτων διὰ τί ἀλλο φοβερὸν 
ΕῚ ῃ ὮΝ , 2 ω 2 γν ὦ ᾿ - , , 

»ἔ(στι πολεμίοις ἢ φίλοις ἀξιοϑέατον ἢ ὃτι ταχὺ πλεῖ; Διὰ τί 
2 2. 

»δὲ ἀλλο ἄλυποι ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ ἐμπλέοντες ἢ ἢ διότι ἐν τάξει 
» μὲν χάϑηνται, ἐν τάξει δὲ ττρονεύουσιν, ἐν τάξει δ᾽ ἀναπίέπτουσιν, 
»ἂν τάξει. δ᾽ ἐμβαίνουσι" χαὶ ἐκβαίνουσιν; Ἢ δ᾽ ἀταξία ὅμοιόν τί μοι 
»δοκεῖ εἶναι οἵόνπερ εἰ, γεωργὸς ὁμοῦ ἐμβάλοι χριϑὰς χαὶ πυροὺς 

ἄν Ἄ Ψ"ὕ «ς , ,ὕὔ ὝΝ , γ. Ν 2 γ 

»χαὶ ὀὁσπρια᾽ κᾶτύξιτα, ὅττότε δέοι ἢ μάζης ἢ ἄρτου ἢ οψου (7), δια- 
- 3 , - οὖ 

»λέγειν δέοι αὐτῷ ἀντὶ. τοῦ λαβόντα διηυχρινημένοις χρῆσϑαι. 
3 4 - 

» Καὶ σὺ οὖν, ὦ γύναι, εἰ τοῦ μὲν ταράχου τούτου μὴ δέοιο, βού- 
- » Α, ͵ - , ΒῚ , 

»λοιο δ᾽ ἀχριβῶς διοικεῖν τὰ ὄντα εἰδέναι, χαὶ τῶν ὄντων εὐττό- 
»ρως λαμβάνουσα ὅτῳ ἂν δέῃ χρῆσϑαι, καὶ ἐμοὶ, ἐάν τι αἰτῶ, 
» {ἐν χάριτι διδόναι, χώραν τε δοχιμασώμεϑα τὴν προσήκουσαν 

. , 3, 8 ΝΕ Ν γ , , ἢ ’ 

»ἑχάστοις ἔχειν (8) καὶ, ἐν ταύτῃ ϑέντες, διδαξωμὲεν τὴν διάκονον 
»λαμβάνειν τὲ ἐντεῦϑεν χαὶ χατατιϑέναι πάλιν εἰς ταύτην" χαὶ 

[ν} ΕῚ , ΄ - .9 ΒΩ ᾿ Ν ΄ 10 ΣΝ Ν , 

»οὕτως εἰσόμεϑα τὰ τε σᾶ (3) ὄντα χαὶ τὰ μη (19) ἢ γὰρ χώρα 
2 ω Ν »αὐτὴ τὸ μὴ ὃν ποϑήσει, καὶ τὸ δεόμενον ϑεραπείας ἐξετάσει. ἡ 

, - , 

»ὄψις, καὶ τὸ εἰδέναι ὅπου ἕχαστόν ἐστι ταχὺ ἐγχειριεῖ( 11), ὥστε 
» μὴ ἀττορεῖν χρῆϑαι.» 

. 

δ. Οἷς αὑτῶν, οϑὰχ ἀ᾽Θηίγθ θὰχ ῬοὺΣ αυϊ. -- ἢ β᾽δρὶὺῦ ἀὰ ὑγαΐῃ, ἀθ 1ὰ οἃ- 
γϑ]οσὶθ οὐ 465 ὑγοῦρθ8 Ἰόρογθδ, ΡῈ. ὈρΡΡοβίψίοι δὺχ Βορ] 65 (οἱ ὅπλα ἔχοντες). 

0. Τὸ χεγνούμενον ἀεί, 16 46. αὰἱ 86 φυοάαϊῦ Θμδαθο ἔοϊΒ 4ὰθ 165 50]- 
ἀαΐβ ἅἀὰ τϑηρ' ᾿ῬΡυδοόάθηξ δναποθηῦ ἀη6 τη 6. -- ᾿Δεί, ααἱ 56 Ῥγοδαϊ 58η8 
66886. 

ἣ: άζα, βουίθ ἄθ δα]οίίο ἔαϊΐθ ἀοσρο; 16 ραΐπ 86 ζαϊβαϊὁ ἅθ Ρὰγ ἔγο- 
τηθηῦ; ὄψον, ὧπ ρῥ]αῦ: 1] 5ρὶὺ ἰοὶ ἀπ Ρἰαὶ Ὧθ ἔόνοβϑ, 46 ροὶβ οὰ α᾽ δαῦγθβ 
Ἰόρτιποίπθυθοδ, 

8. Τὴν προσηχούσαν ἑχάστοις ἔχειν, 661160 41 οϑὺ οηνθη Ὁ ]Θ ῬΟῸΣ 
Θοἤδαπθ οἤἴοβθ α Ἄυ Οἱ. 

9. Σᾶ, Ὗον. ν. 266, τ. 4. 
10. Καὶ τὰ μή, οοτητηθ χαὶ εἴ τιγα μὴ σᾶ ἔστι, 66. ααἱ ΘΧΡΠαὰ6 Ἰ᾿Θηρ]οὶ 

Θ μή (θὲ πο ἀθ οὐ). 
11. ᾿πγχειριεῖ. 1,65 Αὐδαπθβ, Ῥοῦν 165 γοῦθθ8, ἃ ἐγοὶβ οὐ Ῥ]8 6 ὑγῸ 18 
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᾽, ᾿ . 2 “-“ - 

« Καλλίστην δέ ποῖε χαὶ ἀχριβεστάτην ἔδοξα σχευῶν τάξιν ἰδεῖν, 
ὦ Σώχρατες, εἰσβὰς ἐπὶ ϑέαν εἰς τὸ μέγα πλοῖον τὸν Φοινιχι- 

, - 

χον ([3. Πλεῖστα γὰρ σχεύη ἐν σμιχροτάτῳ ἀγγείῳ διαχεχωρι- 
, ᾽ ΄ ᾿ - ᾿ Χ ᾿ ΡΒ , 

σμένα ἐθεασάμην. Διὰ πολλῶν μὲν γὰρ δήπτουν ἕφη « ξυλίνων 
- βυ , - 3 . - 

σχευῶν (13) χαὶ πλεχτῶν δρμίζεται ναῦς καὶ ἀνάγεται, διὰ πολλῶν 
δὲ τῶν χρεμαστῶν χαλουμένων τιλεῖ, πολλοῖς δὲ μηχανήμασιν (3) 
2 ᾽ » ν ὔ - Ἁ ν͵ὦο - Ρ) 

ἀνϑώπλισται πρὸς τὰ πολέμια πλοῖα, πολλὰ δὲ ὅτελα τοῖς ἀν- 

δράσι συμπεριάγει, πάντα δὲ σχεύη ὕσοισττερ ἐν οἰκίᾳ χρῶνται 
Ρ7) πος ᾿ 
ἄνϑρωποι τῇ συσσιτίᾳ ἑκάστῃ κομίζει" γέμει δὲ παρὰ πάντα φορ- 

᾿ » Ν ’, 

τίων ὅσα ναύχληρος χέρδους ἕνεχα ἄγεται. Καὶ ὅσα λέγων» ἕφη 
«ἐγὼ, πάντα οὐχ ἐν πολλῷ τινι μείζονι χώρᾳ ἔχειτο ἢ) ἐν δεχακλίνῳ 

, 

στέγῃ συμμέτρῳ ([5). Καὶ οὕτω χείμενα ἕχαστα χατενόησα ὡς οὔτε 
Ρ᾽ ΕῚ ’ ΒΥ "Ὁ -ν ΡῚ ,ὔ ’ Ἴ 

ἄλληλα ἐμττοδίζει οὔτε μαστευτοῦ δεῖται οὔτε ἀσυσχευαστὰ ἔστιν 
᾽» 

οὔτε δυσλύτως ἔχει, ὥστε διατριβὴν παρέχειν, ὅταν τῳ ταχὺ δέῃ 
“- - α - 

χρῆσϑαι. Τὸν δὲ τοῦ κυβερνήτου διάχονον, ὃς πρωρεὺς τῆς νεὼς 
- τ φ, 4 

χαλεῖται, οὕτως ηὗρον ἐπιστάμενον ἑχάστων τὴν χώραν. ὡς καὶ 
ἱξίο τ γι » τ ἀπὼν ἂν εἴποι ὅπου ἕχαστα κεῖται καὶ ὅπόσα ἐστὶν, οὐδὲν ἧττον ἢ ὃ 

γράμματα ἐπιστάμενος εἴποι ἂν Σωχράτους χαὶ ὁπόσα γράμματα 
« Ν 

χαὶ ὅπου ἕχαστον τέταχται. Εἶδον δὲ» ἔφη ὃ “Ισχόμαχος « καὶ 
- »- - ΄ ΒΩ - 

ἐξετάζοντα τοῦτον αὐτὸν ἐν, τῇ σχολῇ πάντα ὁπόσοις ἄρα δεῖ ἐν 
- - - ᾽ -- 2 ΄ 

τῷ πλῷ χρᾶσϑαι. Θαυμάσας δὲν ἔφη «τὴν ἐπίσχεινψιν αὐτοῦ ἠρό- 
, » , 3 μὴν τί πράττοι. Ὃ δ᾽ εἶπεν" « Ἐπισκοττῶ,» ἔφη « ὦ ξένε, εἴ τι 

Υ - » - Η 2 
»συμβαίνοι γίγνεσϑαι, πῶς κεῖται» ἔφη «τὰ ἐν τῇ νηὶ, εἴ τι ἀπο- 

- Ὁ » 

»στατεῖ ἢ εἰ δυστραπέλως τι σύγκειται. Οὐ γὰρ» ἔφη «ἐγχωρεῖ, 
»ὅταν γζ ὁ 9 ᾿ 3 ἢ ϑαλὰά 2 , [᾿ ὮΝ δέ ταν χειμάζῃ ὁ ϑεὸς ἐν τῇ ϑαλάττῃ, οὔτε μαστεῦειν ὅτου ἂν δέῃ 

’ - Ν , 

»οὔτε δυστραπέλως ἔχον διδόναι. ᾿““πειλεῖ γὰρ ὃ ϑεὸς καὶ κολάζει 
»τοὺς βλᾶκας᾽ ἐὰν δὲ μόνον μὴ ἀπολέσῃ τοὺς μὴ ἁμαρτάνοντας, πάνυ 

ΒΥΠ4065, 6ῃ ἔζω, οταρ]οθηῦ τόρ] ὀγθυηθπῦ, δὰ 1ἰθὰ 46 1ὰ ἔΌΤΤαΘ ΘΟΙΩΤη 
6 ἔσω, 16 ἕαθαν οοπύγδοίθ θῃ εῶ. 

12. πλοῖον τὸ ΦῬοινιχικόν. ᾿βομοιήϑοῃοβ ρυῖϊθ ὄν ἀθιητηθηὺ απ σου ύϑη 
γαΐββοαι, Ὀΐθη Θοππα 8]0 15 ἄδη5 16 ρον α᾿ Αὐμὸπθβ, ααἱ, β8η85 ἀοαΐθ, αϊβαῖῦ 
ὍΠ ΒΟΥ Ϊ66 Τύρα 6 Θπίγθ ὯΠ6 δαΐγθ οοπύγόθ οὐ Αὐπὸμθβ. 

18. Σχευῶν, 165 ἀρτὸβ, ο᾽δβὑ-ἀτ-αἰγσθ ἄδῃβ ὑπ ναΐββοαι ἰοαὺ 066 ααἱ Π᾽Θβὺ 
Ῥαβ ἴὰ οοαι8. [18 86 αἰνίβοπὸ ογαϊπαιγοιηθηῦ δὴ σχεύη ξύλινα, ἃ ΒΆΥΟΙΤ 168 
ΓΆΤΩΘΒ; ΔΥΙΓΟΠΒ, ΘΌΠΥΘΙΠΔΙ]5, τηδύδ, Ὑϑυριιθ8, οο., οὖ δὴ. σχεύη χρεμαστά, 
γοἑ 68, οογᾶαρθβ, 8ΠΟ68, οἷο. ᾿δηβ ἴΘ ἰθχίβθ οἰ τἀθβϑιιβ, 168 οογάδρθθ βοῃηῦ 
ἀδδίρτιόβ βὰν 1 δχργθβδίομ. βρόοία!θ 6 σχεύη πλεχτά. 

14. Μηχανήμασιν, Θῃηρίπβ 46. ΘἼΊΘΥΤΘ. 
16. Ζεχακλίνῳ στέγῃ συμμέτρῳ. Οπ ἐὑγαάυϊ σόπόνα!ομπιθηῦ: «5816 ἃ 

ΤΑΔΏΡΈΙ οΥἀἰπαῖτ ἃ αἷχ 118.» Νοὺβ θηξθπᾶομβ δαῤγοιαθηῦ: “]εχάκλινος, ἀθ 
Ια οοπέθμδποθ ἄθ 10 χλέναι, βοϊὺ 100 οουᾶδεβ οαυγόθβ οὰ 26 τηὸδέυ 88 οδνΓόβ. 
Στέγῃ, 58116 οὰ ὀξαρθ; συμμέτρῳ, Ὀΐϊθῃ Ῥτορον ϊοππό. 



978 ΐ ΠἸΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΙΑΙΒῈΕ, 

3 , ΓΟ ὟῚ Ν ΄ - ς “- , " 

»ἀγατιητόν" ἐὰν δὲ καὶ πᾶάνυ χαλῶς ὑπηρετοῦντας σωΐζη, πολλὴ 
»χάρις» ἔφῃ «τοῖς ϑεοῖς ("8).» 

32 Ν Ν , ᾿ 2 , - “- 2» 

«Ἐγὼ οὖν χατιδὼν ταύτην τὴν ἀχρίβειαν τῆς κατασχευῆς ἔλεγον 
»τῇ γυναικὶ ὅτι « Πάνυ ἂν ἡμῶν εἴη βλαχικὸν, εἰ οἱ μὲν ἐν τοῖς 
» πλοίοις χαὶ μικροῖς οὖσι χώρας εὑρίσχουσι, χαὶ σαλεύοντες ἰσχυ- 
»ρῶς ὅμως σώζουσι τὴν τάξιν, καὶ ὑπερφοβούμενοι. ὅμως εὕὑρί- 
εσχουσι τὸ δέον λαμβάνειν, ἡμεῖς δὲ χαὶ διῃρημένων ἑχάστοις 
»ϑηχῶν ἐν τῇ οἰχίᾳ μεγάλων χαὶ βεβηκυίας τῆς οἰκίας ἐν δα:τέδῳ, 

8. ᾿ὧῷ 

»μὴ εὑρήσομεν χαλὴν καὶ εὐεύρετον χώραν ἑχάστοις αὐτῶν. Ὡς 
»μὲν δὴ ἀγαϑοὸν τετάχϑαι σχευῶν χατασχευὴν, χαὶ ὡς ῥᾷδιον 

, Φ-᾿ ὡς, » ᾿ - ν᾿ 

»χώραν ἕχάστοις αὐτῶν εὑρεῖν ἐν οἰχίᾳ ϑεῖναι(11) ὡς ἑχάστοις 
, 2 ΣΝ 18 ὃ ν λ Ν , ᾿Ὶ ὃ . ς ὃ , 

»συμφέρει, εἴρηται" ὡς (18) δὲ καλὸν φαίνεται, ἐπειδὰν ὑτιοδή ματα 
το , - ἢ ’ 

» ἐφεξῆς χέηται, κἂν ὅποϊα ἢ ([5),) καλὸν δὲ ἱμάτια χεχωρισμένα 
Ἴφ". ἊΝ ς - Ἂ Ν . , Ν ᾿ , Ν 

» ἰδεῖν, χὰν ὁποῖα ἢ, καλὸν δὲ στρώματα, καλὸν δὲ χαλχία, χαλὸν 
»δὲ τὰ ἀμφὶ τραπέζας, χαλὸν δὲ καὶ --- ὃ πάντων καταγελάσειεν 

ΒΡ} , 3 ς ν 2 ΓνῚ Ἶ Α ο ᾿ , Ν 

»ἂν μάλιστα οὐχ ὃ σεμνὸς, ἀλλ᾽ ὃ κομιψὸς, ὅτι χαὶ χύτρας φημὶ 
ΕΣ , 2 - ’, Α ᾿ 2 ΒΡ} 

»δύυρυϑμον φαίνεσϑαι εὐχρινῶς χειμένας. Τὰ δὲ ἀλλὰ ἤδὴ που 
3 - 

»ἀπὸ τούτου (30) ἅπαντα καλλίω φαίνεται. Χορὸς γὰρ σχευῶν 
»ἕχαστα φαίνεται, χατὰ χόσμον χείμενα (31). Καὶ τὸ μέσον δὲ τού- 
»τῶν χαλὸν φαίνεται, ἐχπτοδων ἑχάστου χειμένου " ὥσπερ κύχλιος 

ν 99 3 ΄, ον ᾿ , ΑῚ 2 ᾿ ν ν , 
"χορὸς ( ) οὐ μόνον αὐτὸς καλὸν ϑέαμά ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ τὸ μέσον 
»αὐτοῦ χαλὸν χαὶ καϑαρὸν φαίνεται. Εἰ δ᾽ ἀληϑῆ ταῦτα “λέγω, 
» ἔξεστιν,» ἔφην «ὦ γύναι, καὶ πεῖραν λαμβάνειν αὐτῶν οὔτε τι 
»ζημιωϑέντας οὔτε πολλοὶ τπτονήσαντας. .4λλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτο δεῖ 

- 3 - 
» ἀϑυμῆσαι, ὦ γύναι,» ἔφην ἐγὼ « ὡς χαλεπὸν εὑρεῖν τὸν μαϑη- 
» σόμενόν (28) τε τὰς χώρας χαὶ μεμνησόμενον χαταχωρίζειν ἕχαστα. 

"» ᾿ , [ , ς ΓΑ «4 2, ΞΕ - 
»,Ἴσμεν γὰρ δήπου ὃτι μυριοπιλάσια ἡμῶν(33) ἅπαντα ἔχει ἢ πᾶσα 

- “- - , 

»Ζόλις, ἀλλ ὅμως ὅττοῖον ἂν τῶν οἰχετῶν χελεύσῃς πριάμενον τί 

10. Ὁ ϑεὸς --- τοῖς ϑεοῖς. 1.6 ἀΐθῃᾳ ἀοπὺ Ρᾷγ]6 16 Ῥἱ]οΐθ, ααἱ ἕαϊξ ἰὰ 
ἰθιηρδίθ ΒᾺ7 16. ΤΩΘΥ, αἱ τηθη8ο6 οὖ ομδέϊθ 1685 Ἡδρ] ρθη ΐ8, ααἱ βᾶῦγθ οϑὺχ 
ααὶ οπὐ Ὀΐθη ΥΘΙΏΡ]1 ΙΘὰν ἀθυοῖν 468 τηδύθὶοὐβ, ἀρραγαῖὺ 1σὶ ὀοστηθ ἢ «σόπηὶθ 
ἀ65 τηθῦ8» ΒΡουἀοῃπό ἃ 18 Ῥυΐβδᾶπιοθ « ἀθ8 αἰθαχ.» 

17. -Χώραν ἐνινος͵ ϑεῖναι, ἂπ Θηαγοϊῦ ΟΊ 168 ῬΊΔΟΘΙ. 
18. Ὡς χτλ. 4μᾶνῃι Ῥηυοϊηλι ! 
19. Κἂν ὁποῖα ἢ ΞΞ χαὶ ὁποῖα ἂ ἥ, 40.6}168 αὐ 1168 βοϊθηΐ. 
20. “πὸ τούτου, γᾷ} 16 ἔαϊῥ ἀ’ δίτ6 εὐχριγῶς χείμεγα. 
21. Ἕκαστα, ἰουΐθ οβρὸθθ ἀθ οῇοβθβ. -- Κατὰ κόσμον κείμενα, αὐυδπᾶ 

61165 βοῃὺ τηΐβθ5. Θῃὴ οὐᾶγθ. [ὴ6 τηδιηθ ἃ 18. Ἰίρτιθ βαϊνδηΐθ, ἐχποδὼν ἑχάστου 
κειμένου, αυδπᾶ σΠααὰθ οὈ)θὺ θδὲ ἃ ἀϊβύδῃοθ (ἀπ οομίγ). 

22. Κύχλιος χορός. 1,68 ΟΠΟΘΌΥΒ ΟΥΟΙΙα 165 ὀἰαϊοπὺ ἕουταόβ βοὶν α᾽ Βοτωτη 68, 
βοῖὲ ἀ᾽ δηξαπίβ, ομαηίαηΐ θὴ τομᾶ δαΐουν 46 1’ δαΐθὶ ἀπο αἰϊντηϊίό. 

28. Οὗ, Ἰὰ π. 26 ἀθ ἰὰ Ρ. 261. 
24. Μηυριοπλάσια ἡμῶν δααϊνααὺ ἃ μυριοπλάσια ἢ ἡμεῖς. 
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᾿ Ε - ) κὲ ΔῸΣ ᾿ Ω ᾽ Ν - γον 
»σοι ἐξ ἀγορᾶς ἕνεγχεῖν, οὐδεὶς ἀτιορήσει, ἀλλὰ τειᾶς εἰδὼς φα- 

-" ωῳ ΟΡ. ᾿ - ο ’ ’ ΒΩ 

»γεῖται ὅποι χρὴ ἐλϑόντα λαβεῖν ἕχαστα. Τούτου μέντοιν ἕφην 
ΒΩ , ᾿ - , 

ἐγὼ «οὐδὲν ἀλλο αἴτιίν (ἐστιν ἢ ὅτι ἐν χώρᾳ χεῖται τεταγμένῃ. 
»ἄνϑρωπον δέ γε ζητῶν, καὶ ταῦτα ἐνίοτε ἀντιζητοῦντα, τιολ- 

᾿ - 3 3 
»λάχις ἄν τις πρότερον τιρὶν εὑρεῖν ἀπείποι. Καὶ τούτου αὖ 

ἥν πὰς -. Υ2Ὁ . »Φ ἦ ὮΝ ν 4 χα , «“ ͵ 
»οὐδὲν ἀλλο αἴτιόν ἐστιν ἢ τὸ μὴ εἶναι τεταγμένον» ὅπου ἕχαστον 
»δεῖ ἀναμένειν.» 

ν . ΝῊ ᾿ - ν ’ - δι...» 

« Περὶ μὲν δὴ τάξεως σχευῶν χαὶ χρήσεως τοιαῦτα αὐτῇ δια- 

λεχϑεὶς δοχῶ μεμνῆσϑαι.ν 

ΟΗΑΡΙΤΈΒ ΙΧ. 

: κ᾿ 3.) 

Σ. «Καὶ τί δή; Ἣ γυνὴ ἐδόχει σοι,» ἔφην ἐγὼ «ὦ ᾿Ισχόμαχε, 
πώς τι ὑπαχούειν ὧν σὺ ἐσπιούδαζες διδάσχων:» 

1. «Τί δὲ, εἰ μὴ ὑπισχνεῖτό γε() ἐπιμελήσεσϑαι καὶ φανερὰ 
3 - 2 ᾿ 

ἣν ἡδομένη ἰσχυρῶς, ὥσπερ ἐξ ἀμηχανιίας εὐπορίαν τινὰ ηὗρη- 
χυῖα, καὶ ἐδεῖτό μου ὡς τάχιστα ἥτπτερ ἔλεγον διατάξαι.» 

τ . - Ν ΒΡ ΨΥ τῷ 3. ,δΔ , , ) “ὶ 
Σ. «Καὶ πῶς δὴν ἕφην ἐγὼ «ὠ Ισχόμαχε, διέταξας αὐτῇ ;» 

, Ἁ ε. ;; - ες. τ Ὁ ν ͵ ,..»» ΄ - 

1. «Τί δὲ, εἰ μὴ τῆς οἰχίας τὴν δυναμιν γ᾽ ἔδοξέ μοι τιρῶτον 
.] - 2 α Ε ν , , 3 π΄’ 2 ν 
ἐπιδεῖξαι αὐτῇ. Οὐ γαρ: ποικίλμασι κεχόσμηται, ὦ “Σώκρατες, αλλὰ 
τὰ οἰκήματα φκοδόμηται πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσχεμμένα (5) ὅπως ἀγγεῖα 
ὡς συμ μφορώτατα ῇ τοῖς μέλλουσιν ἐ ἕν αὐτοῖς ἔσεσϑαι, ὥστε αὐτὰ 

ἐχάλει τὰ πρέποντα ἑνὶ ἑκάστῳ. Ὁ μὲν γὰρ ϑάλαμος ἐν ὀχυρῷ ὧν 
ΒΩ ᾿ » , Ν ᾿ 

τὰ πλείστου ἄξια χαὶ στρώματα καὶ σχεύη παρεχάλει, τὰ δὲ ξηρὰ 
τῶν στεγνῶν τὸν σῖτον, τὰ δὲ ψυχεινὰ τὸν οἶνον, τὰ δὲ φανὰ 
ὅσα φάους δεόμενα ἔργα τὲ χαὶ σχεύη ἐστί. Καὶ διαιτητήρια δὲ 

- 3 , , δος “ 

τοῖς ἀνϑρώποις ἐπεδείχνυον αὐτῇ χεχαλλωπισμένα τοῦ μὲν ϑέρους 
- ῳ Ρ] ΄᾿ . ᾿ 

ψυχεινὰ, τοῦ δὲ χειμῶνος ἀλεεινά (ὃ). Καὶ σύμπασαν δὲ τὴν 
Ψ Γ », , ΟΡΎ, ΣΑΙ Ν ’ 2 , 4 [εὐ 

οἰκίαν ἐπέδειξα αὐτῇ ὃτι πρὸς μεσημβρίαν ἀνατιέπταται (2), ὥστε 
ΒΡ ΕῚ ἊΝ - ΣΝ 

εὐδηλον εἶναι ὅτι χειμῶνος μὲν εὔειλός ἐστι, τοῦ δὲ ϑέρους εὑ- 
» » - - 

σχιος. ᾿Εδειξα δὲ καὶ τὴν γυναικωνῖτιν αὐτῇ, ϑύρᾳ βαλανωτῇ (Ὁ) 

ΟἸὨ. ΙΧ. 1.1 Τί δὲ, εἰ μὴ... γε, οὐ αυοΐ, οὐ αυ᾽αντῖνα-ἐ- 1], βίποι αα8... ὃ 
2. Πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσχεμμένα, δια τόθ, οα]οα]6685 Θὲ νὰ 46 οθοὶ. 
8. ῬΏγαβθ ὄν: ἀθτητηθηΐ αἰξόνόαϑ. 
4. Πρὸς μεσημβρίαν ἀναπέπταται, 5 ὍανγΘ. δὰ τηϊᾶϊ. Οὐ εβί-ἃ-αἷγσθ αὰθ 

Ια ἕαφαάθ Ῥυϊποῖρα]θ ὀὐαϊῦ δὰ τηϊαϊ: 165 ἔδπδίγθβ, ἔδθυτηόθβ πὶ θιηθηῦ ΡῈ 
68 νοϊϑίβ ἀθ Ὀοΐβ, β Ουνσαϊθηῦ θὲ ἀθμουβ. Ἐπὶ Ἰαϊβξβαπὺ 165 νοϊϑίβ ἔθυτηδϑ, 
Γι έ, ροπᾶδῃηὐ 186 ομδ]θαν, οἢ οοῃβογγαὶῦ 1ὰ ἔγαϊ ΠΘῸ ἀδπ5 168 ἀρραγίθιηθῆίβ; 
ὁπ 168 οανταὶϊ 1 νου, αὐδπα 1] ἔαϊβαὶϊέ 580161]. 

ὅ. Θύρᾳ βαλανωτῇ, φῬογίθ ἔδγτπόθ ἀνθὸ ἂπ βάλανος, ποὺβ αἰρίοηβ ἃ αἴθ. 
- ὕπο ἔχάνθσβθ πουϊζομία!θ (μοχλός), ἤχδθ δὰ θαὐῤίαιῦ 46 1ἴὰ ρογίβ οὐ 18 
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« ’, 3 " - ΡῚ ; ͵ , 3 ’ » ε᾿ 

ὡρισμένην αττὸ τῆς ἀνδρωνίτιδος, ἵνα μήτε ἐχφέρηται ἔνδοϑεν ὃ 
- - ΒΩ - 

τι μὴ δεῖ, μήτε τεχνοποιῶνται οἱ οἰκέται ἄνευ τῆς ἡμετέρας γνώ- 
μης. Οἱ μὲν γὰρ χρηστοὶ παιδοποιησάμενοι εὐνούστεροι ὡς ἐτεὶ 
τὸ πολὺ, οἱ δὲ πονηροὶ συζυγέντες εὐττοορώτεροι πρὸς τὸ καχουρ- 

- , 2 Ν Α - , 2, [ Ἀ Ν 

γεῖν γίγνονται. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα διήλϑομεν,» ἔφη «οὕτω δὴ χατὰ 
φυλὰς διεκρίνομεν τὰ ἔπιπλα. ᾿Ηρχόμεϑα δὲ πρῶτον » ἔφη 

᾿ , να 3 Α , , ᾿ - ΄ 

«αϑροίζοντες οἷς ἀμφὶ ϑυσίας χρωώμεϑα. Πῆετα ταῦτα χόσμον 
ν - - 2 

γυναιχὸς τὸν εἰς ἑορτὰς διῃροῦμεν, ἐσθῆτα ἀνδρὸς τὴν εἰς ἑορτὰς 
χαὶ πόλεμον" χαὶ στρώματα ἐν γυναικωνίτιδι, στρώματα ἐν ἀνδρω- 
γίτιδι" ὑποδήματα γυναιχεῖα, ὑποδήματα ἀνδρεῖα " ὅπλων ἄλλη 

2 - , 2 ΡῸΣ 

φυλὴ, ἄλλη ταλασιουργικῶν ὀργάνων " ἄλλη σιτοποιικῶν, ἄλλη 
3 - » - 3 ᾿ Ν » 3 ᾿ , 2 

ὀψοποιικῶν, αλλη τῶν ἀμφὶ λουτρὸν, ἄλλη ἀμφὶ μάχτρας ̓  ἄλλη 
2 ΩΝ ν - , , - 
ἀμφὶ τραπέζας, καὶ ταῦτα (Ὁ) πάλιν διεχωρίσαμεν, οἷς τε ἀεὲ δεῖ 
χρῆσϑαι, καὶ τὰ ϑοινητιχά. Χωρὶς δὲ καὶ τὰ κατὰ μῆνα δαττανώ- 
μδνα ἀφείλομεν, δίχα (1) δὲ καὶ τὰ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπολελογισμένα 

᾿ , δ χ ἡψν ν “ , 8) “' δ Ν , ᾿ , 
χατέϑεμεν᾽ οὕτω γὰρ ἧττον λανϑάνει (8) ὅστως ττρὸς τὸ τέλος ἐχβή- 

3 ν Ν , 
σεται. Ἐπεὶ δὲ ἐχωρίσαμεν ττἄντα χατὰ φυλὰς τὰ ἔπιπλα, εἰς 
τὰς χώρας τὰς προσηχούσας ἕχαστα διηνέγχαμεν (9). -ἸΠετὰ δὲ 
τοῦτο ὅσοις μὲν τῶν σχευῶν χαϑ' ἡμέραν χρῶνται οἱ οἰχέται, 
ν »-" -" » ΒΩ 

οἷον σιτοττοιιχοῖς, ὀψοποιικοῖς, ταλασιουργικοῖς, καὶ εἴ τι ἃλλο 
τοιοῦτον, ταῦτα μὲν αὐτοῖς τοῖς χρωμένοις δείξαντες ὅπου δεῖ 
τιϑέναι, παρεδώχαμεν χαὶ ἐπετάξαμεν σᾶ ([9) παρέχειν" ὅσοις δ᾽ 

υ « Α ὌΝ ἽἋ , ὟΝ ᾽ Ν ν ’ 11 , 

εἰς ἑορτὰς ἢ ξενοδοχίας χρώμεϑα ἢ εἰς τὰς διὰ χρόνου (3) πρὰ- 
ξεις, ταῦτα δὲ(.5) τῇ ταμίᾳ παρεδώχαμεν, καὶ δείξαντες τὰς χώρας 

ἀδραββαπί, νἱϑηῦ 886 Ῥἴδοο, Ἰοσβαὰθ 16 Ὀαῤῥαπέ οϑὺ ἔδυτηθ, δα- ἀθβϑὰβ αἶπ 
588116 ἀ6 1ὰ ρᾶῦοὶ. ἴὕππ σοὺ οὐἹπᾶγίαθθ οϑὺ ροῦοῦ ἃ6 μβαυῦ δῇ ὍὈδ8 αδῃη8β 
16 ραγίϊθ 46 ἴὰ ἰσαγθιβθ ααἱ ἀδραββθ 16 Ῥαῤῥαμὺ, οὐ 11 86 Ῥυ Ϊοηρθ δηβ 
τη ό Ιθαν ἄθ 1. 5811116 ἄθ 16 ραῦοὶ. ΟἹ 1αἴ886. ὑουηθῈΥ δὰ ἕοπα 46 66 ἔσοὰ 
ἢ ρουϊὐ οΥἹΠπᾶγθ ἄἀθ ἴθ, δρρϑὶό βάλανος, ἀομῃὺ 16 ὑδίθ β᾽ θηΐίοποθ πϑαυ ἃ 
τηοῖθϊό ϑηνίγροη ἀρ 1 μαυίθαν ἄἀθ 1ὰ ὑγᾶνϑῦβθ, οὺ ααἱ δἰηβὶ 1᾿ αβϑυγθὺυθ, [1,6 
ἔσοὰ οϑὺ ἐγὸβοόίσοιῦ οὐ 16 βάλανος 16 τοιαρ!ῦ οχϑοϊοσηθηῦ ; 11 οϑὺ ἱπῃρ ββι ]6 
Ὧδθ τούϊου 16 βάλανος ἀνθὸ 168 ἀοϊρίβ; 1] ἴαπιὸ ἀἂπθ βοτὲθ ἀθ οἱοῦ (βαλανάγρα) 
ξαϊϊα οχργὸβ οὖ ααἱ 58 αὐαβίθ ἀνθὸ ἴα ὑδίθ ἄπ βάλαγος. 

6. Ταῦτα, ο᾽ οδἰ-ἃ-αἰγτο τὰ ἀμφὶ τραπέζας. 
7. Ζίχα, ἃ Ῥατῦ. Οἰἱοόγομ. ἃ ἴαϊθ ἀπ Θομίγ6-56η8. 65 ὑγδάαϊβαηῦ 06 ῬαβθᾶρῸ 

Θοτήτηθ Βαϊ: ᾿“« αγρρηθίην μοι ἴῃ ἄσαβ Ῥανρύθϑ αὐυϊβέμιν8.» 
8, δουδεθηξοηᾶος ἃ λαγϑάνει ἀπ τόριππθ ἀϊνθοῖ ἀθ ρϑύβοππθ (ἡμᾶς, 58ὶ 

ΤῸοη γϑαΐ, οὰ Ὀ᾽ὰ8β ρόπόγαϊθυημθηΐ «16 Ῥθύβοππθ απἱ 58 Οοσαρ6 ἀθ 66 8011»). 
9. “ιηνέγχαμεν. Τι68 Δὐῤίαθ8 56 βθυγθηὺ θ᾽ 1ὰ ἕουπιθ α᾽ δου ϊβύθ βθοομπᾶ, 

ἤνεγκον, ἃ 1ὰ ΡῬΥΘΙΙΪδΤΘ ῬΘΙΒΟΠΠΘ ἀπ 5 ΠρΌΪΠΘΥ; δΔχ δαῦγοβ ῬΘΥΒΟΠΠΘΒ, 165 
ἔοσυτηθβ ἀρ Ἰ᾽Ἀουβῦθ Ῥυϑαῖθν, ἠνέγχας, οἷο. 

10. Σᾶ: ον. Ρ. 2δὅ, ποίό 4. 
11. Ζιὰ χρόνου, 6 Ἰοΐπ 6 Ἰοίῃ. 
12, Βοιιδταθος ἴὰ βέγαοίασο ἀθ 1ὰ Ῥῆγαβθ: ὅσοις μὲν ..., ταῦτα μὲν 
ἐν, ὅσοις δὲ. .., ταῦτα δὲ. .. (οἷ. Ῥαρθ 260, ποίθ 20.) 
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αὐτῶν χαὶ ἀπαριϑμήσαντες χαὶ γραψάμενοι ἕχαστα, εἴπομεν 
αὐτῇ διδόναι τούτων ὅτῳ δέοι. ἕκαστον, καὶ μεμνῆσϑαι δ᾽ τι ἄν 
τῳ διδῷ, καὶ ἀπολαμβάνουσαν χατατιϑέναι πάλιν ὕὅϑενπερ ἂν 
ἕχαστα λαμβάνῃ. 

«Τὴν δὲ ταμίαν ἐποιησάμεϑα ἐπισχεψάμενοι ἥτις ἡμῖν ἐδόχει 
εἶναι ἐγχρατεστάτη χαὶ γαστρὸς χαὶ οἴνου χαὶ ὕπνου χαὶ ἀνδρῶν 
συνουσίας, πρὸς τούτοις δὲ ἢ τὸ μνημονικὸν μάλιστα ἐδόχει ἔχειν, 
χαὶ τὸ προνοεῖν(13) μή τι καχὸν λάβῃ παρ᾽ ἡμῶν ἀμελοῦσα, καὶ 
σχοττεῖν ὅπως χαριζομένη τι ἡμῖν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀντιτιμήσεται. ᾿Ἐδι- 
δάσχομεν δὲ αὐτὴν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἡμᾶς, ὅτ᾽ εὐφραινοί- 
μεϑα, τῶν εὐφροσυνῶν μεταδιδόντες, καὶ εἴ τι λυπηρὸν εἴη, εἰς 
ταῦτα παραχαλοῦντες. Καὶ τὸ προϑυμεῖσϑαι δὲ συναύξειν τὸν 
οἶκον ἐπαιδεύομεν αὐτὴν, ἐπειγιγνώσχειν αὐτὴν ποιοῦντες καὶ τῆς 
εὐπραγίας αὐτῇ μεταδιδόντες. Καὶ δικαιοσύνην δ᾽ αὐτῇ ἐνεποιοῦ- 
μὲν, τιμιωτέρους τιϑέντες (13) τοὺς δικαίους τῶν ἀδίκων καὶ ἐπι- 
δειχνύοντες πλουσιώτερον χαὶ ἐλευϑεριώτερον βιοτεύοντας τῶν 
γω»ὕὔ ᾿ .  ἤι" Ν τὴν , -" , , 2 ν Ν 

. αδίχων" καὶ αὐτὴν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ κατετάττομεν. Ἐπὶ δὲ 
- “ - 

τούτοις πᾶσιν εἶπον,» ἔφη «ὦ Σώχρατες, ἐγὼ τῇ γυναιχὶ ὅτι 
᾿ ΒΩ ΡῚ ΄ , 

πάντων τούτων οὐδὲν ὄφελος, εἰ μὴ αὐτὴ ἐπιμελήσεται ὅπως 
ὝΨΗ. ’ «ς , 3 ᾿ ᾿ ΕἾ Α ο κ Ὕ - 

διαμενεῖ ἑχάστῳ ἡ τάξις. ἘΕδίδασχον δὲ αὐτὴν ὃτι χαὶ ἕν ταῖς 
2 3 » - - ὉΝ 

εὐνομουμέναις πόλεσιν οὐχ ἀρχεῖν δοχεῖ τοῖς πολίταις, ἢν νόμους 
: 3 - 

χαλοὺς γράψωνται, ἀλλὰ χαὶ νομοφύλαχας προσαιροῦνται, οἵτινες 
- " - - ὉΝ ’, 

ἐπισχοποῦντες τὸν μὲν ποιοῦντα τὰ νόμιμα ἐπαινοῦσιν, ἣν δέ 
- - 3 

τις παρὰ τοὺς νόμους ποιῇ, ζημιοῦσι. Νομίσαι οὖν ἐχέλευον» 
» - - ὁ ἔφη «τὴν γυναῖχα χαὶ αὐτὴν νομοφύλαχα τῶν ἐν τῇ οἰχίᾳ εἶναι, 

χαὶ ἐξετάζειν δὲ, ὅταν δό ἡτῇ, τὰ σχεύη, ὧσ ὃ φρούραρχο ζ ΕΣ ὀξῃ αὐτῇ, τὰ σχεύη, ὥσπερ ὁ φρούραρχος 
. ες 2 , "ἢ ᾽ ᾿ - ο ΒΩ 

τὰς φυλαχὰς (15) ἐξετάζει, χαὶ δοχιμάζειν εἰ χαλῶῶς ἕχαστον ἔχει, 
ο ς ᾿ , ᾿Ὶ « ’, ᾿ , Ν ᾽ - Ν 

ὥσπερ ἡ βουλὴ ἵππους καὶ ἱππέας δοχιμάζει, καὶ ἐπαινεῖν δὲ 
- 2. 32 - Α ᾿ 

χαὶ τιμᾶν, ὥσπερ βασίλισσαν, τὸν ἄξιον ἀπὸ τῆς παρούσης δυνὰ- 
» - " ; 4 ᾿΄ 16 ’ Α 

μεως, χαὶ λοιδορεῖν χαὶ χολάζειν τὸν τοὐτων(}6) δεόμενον. Προς 
ΡΒ 

δὲ τούτοις ἐδίδασχον αὐτὴν» ἔφη «ὡς οὐκ ἂν ἄχϑοιτο διχαίως 
γ ΖΦ αὖ » Ν ’ 

εἰ σπιλείω αὐτῇ πράγματα προστάττω ἢ τοῖς οἰχέταις περὶ τὰ κτῆ- 
» , ω᾿ - “ 

ματα, ἐπιδειχνύων ὅτι τοῖς μὲν οἰχέταις μέτεστι τῶν δεσποσύνων 
- ᾽ “ - χρημάτων τοσοῦτον ὅσον φέρειν ἢ ϑεραπεύειν ἢ φυλάττειν, χρῆ- 

18. Τὸ προνοεῖν... χαὶ σχοπεῖν, γόρίτηΘ 46. ἔχειν (οοτάτηθ τὸ μγη- 
μονιχονγ). 

14. Τιμιωτέρους τιϑέντες, Ἰοπΐδτηθ. Ρου διὰ πλείονος τιμῆς ἄγοντες οἱ 
ἔχοντες. 

16. Τὰς φυλακὰς. Υ. Ῥ. 259, π. 11. 
16. Τούτων, ο.-ἃ.-ἃ. τοῦ λοιδορεῖσθαι καὶ τοῦ κολάζεσϑαι. 



282 ΕἸΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΑΙΒΕ 

σϑαι δὲ οὐδενὶ αὐτῶν ὅς ἔξεστιν, ὅτῳ ἂν μὴ δῶ ὁ χύριος ὃδὲ- 
σπότου δὲ ἅπαντά ἐστιν ὃ τι ἂν βούληται ἑ ἑχάστῳ χρῆσϑαι. Ὅτῳ 

οὖν καὶ σωζομένων μεγίστη ὄνησις καὶ φϑειρομένων μεγίστη βλάβη, 
τούτῳ χαὶ τὴν ἐπιμέλειαν μάλιστα σιροσήχουσαν ἀπέφαινον.» 

Σ, «Τ οὖν;» ἔφην ἐγὼ «ὦ Ἰσχόμαχε" ταῦτα ἀχούσασα ἡ γυνή 
τς σοι ὑττήχουε;» 

1. «Τί δὲ,» ἔφη «εἰ μὴ εἶστέ γέ(18) μοι, ὦ Σώχρατες, ὅτι οὐκ 
ὀρϑῶς γιγνώσχοιμι, εἰ οἰοίμην χαλεπὰ ἐπιτάττειν διδάσχων ὅτι 
ἐπιμελεῖσϑαι δεῖ τῶν ὄντων. “Χαλεπώτερον γὰρ ἂν (1), » ἔφη 
φαάναι(390) ς εἶ αὐτῇ ἐπέταττον ἀμελεῖν τῶν ξαυτῆς ἢ εἰ ἔπεμε- 
λεῖσϑαι δεήσει τῶν οἰχείων ἀγαθῶν. Πεφυχέναι γὰρ δοχεῖ,» ἔφη 
« ὥσστερ χαὶ τέκνων ῥᾷον τὸ ἐπιμελεῖσϑαι τῇ σώφρονι τῶν ἑαυτῆς 
ἢ ἀμελεῖν, οὕτω χαὶ τῶν χτημάτων, ὅσα ἴδια ὄντα εὐφραίνει, 
ἥδιον τὸ ἐπιμελεῖσϑαι νομίζειν ἔφη εἶναι τῇ σώφρονι τῶν ἑαυτῆς 
ἢ ἀμελεῖν.» 

ΟΗΑΡΙΤΕΕΒ Χ. 

Καὶ ἐγὼ ἀκούσας, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἀποχρίνασϑαι τὴν γυναῖχα 
αὐτῷ ταῦτα, εἴπον᾽ 

"πᾷ «Νὴ τὴν ἭΡαν, » ἔφην «ὦ ἸΙσχόμαχε, ἀνδρικήν γε ἐπιδεικχ- 

γύεις τὴν διάνοιαν τῆς γυναικχύς. » 

Ι. «Καὶ ἀλλα τοίνυν» ἔφη ὃ Ἰσχόμαχος « ϑέλω σοι αὔνῇ μιὲ- 
γαλόφρονα ἀγτῆς διηγήσασϑαι, ἅ μου ἅπαξ ἀχούσασα ταχὺ ἐπεί- 
ρθε » 

ΠνΑ ΡΝ δ (Ὴ ποῖαι") » ἔφην ἐγὼ ««Αἐγε" ὡς ἐμοὶ πτολὺ ἥδιον ζώσης 
ἀρετὴν γυναικὸς χαταμανϑάνειν ἢ εἰ Ζεῦξίς (Σ) μοι καλὴν εἰχάσας 

γραφῇ γυναῖχα ἐπεδείχνυεν.» 
᾿Εντεῦϑεν δὴ λέγει ὃ ᾿Ισχόμαχος " 
1. « Ἐγὼ τοίνυν» ἔφη «ἰδών τίοτε αὐτὴν, ὦ Σώκρατες, ἐντε- 

τριμμένην πολλῷ μὲν ψιμυϑίῳ (Ὁ), ὅπως λευχοτέρα ἔτι δοκοίη() 

17. Οὐδενὶ αὐτῶν (οοτητηθ ἑχάστῳ ἃ ἰὰ Ἰ᾿ΐίρπθ βαϊνδηΐθ) ἀόδρθομῃὰ ἀθ 
χρῆσϑαι. 

18. 0 τί δὲ, εἰ μή. «γε, οἵ. Ρ. 219. υ. 1. 
19. Χαλεπώτερον γὰρ ἂν. 8.-οηῦ. εἴη, οὰ Ὀΐθη ἐπέταττον. 
20. 10 ΙΒοποτήδομοβ αὰθ 86 ζοηιηιο αἰΐ. 
ΟἸ. Χ. 1. Τὰ ποῖα; ἸΘΒ4.6}165 (τηοῦ ῬΟᾺΣ τηοῦ 165 416}]68) Ὁ 
2. Ζεῦξις. Ζουχίβ, ᾿ὰΠ ἀ685 μοὶ ῃηύτθβ 168. ρ]ὰβ οὐϊὸθγοβ 46 Ἰ᾽απύϊααϊξό, 

ΘΟΠ θη ΡΟΡαΐῃ α6 ΒΌΡΒΟΟΙΘ οὐ ἀθ ϑοογαίθ. 
ὃ. Ψψιμύϑιον, οὔν86 (θαυ θοπαύθ ἂἀθ Ῥ]Ο ΩΡ). 
4, “οχοίη. Οἵ, ν». 2460, πῃ. 30, 
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- 3 - ΄ ΄ , - 

εἶναι ἢ ἣν, πολλῇ δ᾽ ἐγχούσῃ (5), ὅπως ἐρυϑροτέρα φαίνοιτο τῆς 
ἀλ ϑείας ὑποδήματα δ᾽ ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅττως μείζων δοχοί ἣν 

εἶναι ἢ ἐπεφύχει, ἐξ 
«Εἰπέ μοι,» ἔφην «ὦ γύναι, ποτέρως ἄν μὲ χρίναις ἀξιοφί- 

- 5 . ΑΓ "28 »λητον μᾶλλον εἶναι χρημάτων κοινωνόν, εἴ σοι αὐτὰ τὰ ὄντα 
2 . - ΒΩ 

»ἀποδειχνύοιμι χαὶ μήτε κομπάζοιμε ὡς πλείω τῶν ὄντων ἔστι 
2 “ - Ψ"ἤ Α 

»μοιὶ, μήτε ἀποχρυπτοίμην τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ πειρῴμην τέ 
δ - ,, «ς Ψ, - 2 , 

»σὲ ἐξαπατᾶν λέγων ὡς τιλείω ἔστι μοι τῶν ὄντων, ἑδπιδειχνὺς τὲ 
3 , ᾿ Ν 

»ἀργύριον χίβδηλον δολοίην σὲ χαὶ ὅρμους ὑποξύλους, χαὲ πορ- 
»φυρίδας ἐξιτήλους φαίην ἀληϑινὰς εἶναι;» 

« Καὶ ὑπολαβοῦσα εὐθύς" 
ΓΥΝΗ. «Εὐφήμει"» ἔφη « μὴ γένοιο σὺ τοιοῦτος" οὐ ἡδὰ ἂν 

» ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπάσασϑαι ἐχ τῆς ψυχῆς.» 
-- » Ἁ ’ , ᾿ - 

1. «Οὐχοῦν» ἔφην ἐγὼ «συνεληλύϑαμεν, ὦ γύναι, ὡς χαὶ τῶν 
΄ ΄ 2 , 

»σωμάτων κοινωγήσοντες αλλ ἤλοις;» 

ΤΓΥΝΗ. «Φασὶ γοῦν» ἔφη «οἱ ἄνϑρωποι. » 

1. «Ποτέρως ἂν οὖν» ἔφην ἐγὼ «τοῦ σώματος αὖ δοκοίην εἶναι 
ΛΩΝ 
» ἀξιοφίλητος μᾶλλον κοινωνὸς, εἴ σοι τὸ σῶμα πειρῴμην πιαρέ- 
»χεὶιν τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅτεως ὑγιαῖνόν τε χαὶ ἐρρωμένον 

Ψἤ - ΒΨ Ἅ " ᾿ ΡλῚ Ὑ] 

»ἔσται, χαὶ διὰ ταῦτα τῷ ὥντι εὔχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι 

"μίλτῳ (5) ἀλειφό ὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑπαλειφό ἀν μίλτῳ ἀλειφόμενος χαὶ τοὺς ὀφϑαλμοῦς ὑπαλειφόμενος ἂν- 
» ', Ν 4 , -" Ἁ 

»δρειχέλῳ ἐπιδεικνύοιμί τε ἐμαυτὸν χαὶ συνείην ἐξαττατῶν σὲ χαὶ 
- Ν Ν - - ; 

»παρέχων ὁρᾶν χαὶ ἅπτεσϑαι μίλτου ἀντὲ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός:;» 
ΓΥΝΗ. «Ἐγὼ μὲν» ἔφη ἐχείνη «οὐυτ᾽ ἂν μίλτου ἁπτοίμην ἥδιον 

Ρ.] - ὍΝ, «4. ἢ 2 , -" ς , [αἱ ὍΝ Ν ν Ἅ ΆΪῚ 
»ἢ) σοῦ, οὐτ᾽ ἂν ἀνδρειχέλου χρῶμα ὅρῴην ἥδιον ἢ τὸ σον, οὐτ 

ὟΝ Ν ἢ 2 9. λ Υ͂ « τὶ λ ΄ ᾿ "ὃ « Ἔν ᾿ ᾧ ὴ ὮΝ 

»ἂν τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ἥδιον ὅρῴην τοὺς σοὺς ἢ 

» ὑγιαίνοντας.» . 
“τ πψοὺ , ΄ ᾽ - "ἤ .ς» ᾿ 3 , 

1. «Καὶ ἐμὲ τοίνυν νομιΐζε,» εἰτεεῖν ἔφη ὁ ᾿Ισχόμαχος «ὦ γύναι, 
; ᾿ ΄, γ ’ ’ ο - ὉΝ - 

»μήτε ψιμυϑίου μήτε ἐγχούσης χρώματι ἥδεσϑαι μᾶλλον ἢ τῷ 
“ 3 ΕῚ ο « ἦγ , « . « Ν ᾿Ὶ 

»σῷ, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ ϑεοὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, βουσὶ δὲ 
τὰ “Ὁ Σὸ , δὲ ΄ [ ν .»» 9 

βοῦς ἤθιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, στο πα δὲ δὲ ρῶώποι 
« ς “ 

"ἀνϑρώπου σῶμα χαϑαρὸν οἴονται ἥδιστον εἶναι ̓  αἱ δ᾽ ἁπάται 
»αὗται τοὺς μὲν ἔξω πως δύναιντ᾽ ἂν ἀνεξελέγχτως ἐξαττατᾶν, 

ὅ. ἘἘγχούσῃ, ογοδῃὸδίθ, ποόῖὴ αὰ ρογέθηὐῦ ἀθὰχ ρ]δηίθβ (θ 1ὰ ἴδυη!]]8 
Ὧ65 Βοιγδρὶ πόθβ, 18 Βυροβεθ ἰοϊσηπδηΐθ (Αποἤιδα ἐϊποίογῖα) οἱ 16 ατέμῃ] 
(68 ἐοϊπέυτίετβ (1 ποβρεγηεῖηι ἐϊποίογίιη). Τὐὰπθ οὐ Τ᾽ δαΐτθ στϑπΐθστηθηὺ 
ἀδη5 1ὰ Ῥοσγίϊοπ οογξϊοαὶθ 46 ἰἴὰ ὑδοῖηθ π᾿ Ῥυϊποῖρθ οοϊογσαηύ. 1.ἃ ὈΠΡΊΟΒΒΘ 
ἔουτπῖδ ἀπθ 0116. ΘΟΌ]ΘΌΤ γϑυταθ 1116, Ῥθὰ ἔθπαθθ; 16 βυότηῖ}, τἀ ΡΥΪποῖρθ 
οοϊοσαηὺ απ ὈΪᾶπο τοῦρθ. [265 ἀδτηθβ φυθοαιθ8 Οὐ ΤΌΤΩΔΙΠΘΒ ααἱ 856 ἴδ - 
ἀαϊθηῦ π Θομ πα ἰββαϊθηῦ Ρα8 α᾽ δαί ΤΟ 96 αθ 668 ἀθὰχ βα θβέδμοοβ νόρδέδ]!ββ. 

6. μίλτῳ, ταϊπίατη ἐατέον Ττοῦρθ ἀθ Ῥ]οτηθ). 
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, ὙἘΕ ἘΛΣ  ΤΤν ςη} ΓΨΎΝ ΤῚ - ᾿ - 
»συνόντας δὲ ἀεὶ ἀνάγκη ἁλίσκεσϑαι, ἂν ἐπιχειρῶσιν ἐξατιατᾶν 

3 , ΒΡ}. Ν Ύ }) ». ςη}ὔ Ψ , " 

»ἀλλήλους. Ἢ γὰρ ἐξ εὐνῆς ἁλίσκονται ἐξανιστάμενοι τερὶν πια- 
, ΒΡ} ς Δ - τα -“ ᾿] Ὡ Ρ}] ς ᾿ ’ 

»ρασχευάσασϑαι, ἢ ὕπο ἰδρῶτος ἐλέγχονται ἢ ὑπὸ δαχρύων βα- 
»σανίζονται ἢ ὑπὸ λουτροῦ κατωπτεύϑησαν.» 

δ “Σ μι δον ον 
Σ, «Τί οὖν, τιρὸς ϑεῶν,» ἔφην ἐγὼ «πρὸς ταῦτα ἀπεχρίνατο;» 

“ἷ . ΒΩ γ ᾿ - - - ᾿ 3φ»ν 
1. «Τί δὲ» ἔφη «εἰ μὴ τοῦ λοιποῦ γε τοιοῦτον μὲν οὐδὲν 

σιιύττοτε ἔτι ἐτιραγματεύσατο, χαϑαρὰν δὲ χαὶ πρεπόντως ἔχου- 
- 3 

σαν ἐπειρᾶτο ξαυτὴν ἐπιδεικνύναι. Καὶ ἐμὲ μέντοι ἠρώτα εἴ τι 
ῳ ἘΠ {Ἐπ 

ἔχοιμι συμβουλεῦσαι ὡς ἂν τῷ ὄντι χαλὴ φαίνοιτο, ἀλλὰ μὴ μό- 
᾿ , νι πύον ν , ΕἸ ν΄ » , 

νον δοχοίη(). Καὶ ἐγὼ μέντοι, ὦ Σώχρατες,» ἔφη «συνεβού- 
32 ὦ " - 3 - 2 - - 

λευον αὐτῇ μὴ δουλικῶς ἀεὶ καϑῆσϑαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς ϑεοῖς πει- 
ρᾶσϑαι δεσποτιχῶς πρὸς μὲν τὸν ἱστὸν προσστᾶσαν ὃ τι μὲν 

,ὔ 2) ΕῚ ΄ γ᾽ , [ . -" γ ϑλ ἃ 

βέλτιον ἄλλου ἐπίσταιτο ἐπιδιδάξαι, ὃ τι δὲ χεῖρον ἐπιμαϑεῖν 
, ᾿ -- 2 

ἐσεισχέψασϑαι δὲ καὶ τὴν σιτοτιοιὸν, παραστῆναι δὲ καὶ ἄπομε- 
τρούσῃ τῇ ταμίᾳ, περιελϑεῖν δὲ καὶ ἐπισκοπουμένην εἰ χατὰ 

΄ ΒΡ. [9 8 »"ν ὦ - . γο7 [τ ΑῚ , 

χώραν ὄχξι ἡν(8) δεῖ ἕχαστα. Ταῦτα γὰρ ἐδόχει μοι ἅμα ἐπιμέ- 
53 2 . » 

λεια εἶναι χαὶ περίπατος. .4“2γαϑὸν δὲ ἔφην εἶναι γυμνάσιον χαὶ 
τὸ δεῦσαι καὶ μάξαι, καὶ ἱμάτια καὶ στρώματα ἀνασεῖσαι καὶ συν- 
ϑεῖναι. Γυμναζομένην δὲ ἔφην οὕτως ἂν(9) χαὶ ἐσϑέειν ἥδιον 

Υ - -- 7 ᾿ 

χαὶ ὑγιαίνειν μᾶλλον καὶ εὐχροωτέραν φαίνεσϑαι τῇ ἀληϑείᾳ. « Καὶ 
" ᾿ ς , 2 , 10 , , ΕῚ 

»οιγις δὲ, ὁπόταν ἀνταγωνίζηται (19) διακόνῳ χαϑαρωτέρα οὖσα 
- 2, 

»Ζρεπόντως τὸ μᾶλλον ἠμφιεσμένη, κινητικὸν γίγνεται, ἄλλως τε 
, - -" ϑ - ] 

»χαὶ ὁπόταν τὸ ἑχοῦσαν χαρίζεσϑαι (1) προσῇ ἀντὶ τοῦ αναγ- 
-" 3 -»"Ὕ 

»χαζομένην ὑπηρετεῖν. ,Αἱ δ᾽ ἀεὶ καϑήμεναι σεμνῶς πρὸς τὰς 
»χεχοσμημένας χαὶ ἐξαπατώσας χρίνεσϑαι παρέχουσιν ἑαυτάς.» 

- Σ ἊΣ ," 
Καὶ νῦν, «ἔφη ὦ Σώχρατες, οὕτως, εὑ ἴσϑι, ἢ γυνή μου χατε- 

, ΄ ο Ν ν [« Ὁ 

σχευασμένη βιοτεύει ὥσπερ ἐγὼ" ἐδίδασχον αὐτὴν καὶ ὥσττερ νῦν 
σοι λέγω.» 

ΟΗΑΡΙΤῈΒ ΧΙ. 

- ᾿ς 

᾿Ἐντεῦϑεν δ' ἐγὼ εἶπον" 
- 3, 2 ΄ Ν . . . - - ον τ « 
Σ. «Ὦ Ἰσχόμαχε, τὰ μὲν δὴ τιερὶ τῶν τῆς γυναιχὸς ἔργων ἵχα- 

7. Ζοκοίη. Οὗ, Ῥαρθ 246, ποίθ 20. 
8. Κατὰ χώραν ἔχει ἣν δεῖ. “ἯΝν, ΘΟΤΩΠῚΘ 51 Υ ἀναῖϊῦ χαϑ᾽ ἣν. [1.68 ΟὙΘο5 

ὄν θπὺ 46 γόρδίου ἰὰ ργόροβι οι. ὲ 
9, ἅν ἰοτηθθ βὰ} 165 ἱπβηϊ 8. Οὐ δῦ δοιητηθ 5} Κ αναϊ: εἰ γυμνάζοιτο 

οὕτω, χαὶ ἐσϑίοι ἂν ἥδιον. 
10. ᾿φνταγωγίζηται, βοιι8-Θηὐ. ἡ γυνή. 
11. Χαρίζεσϑαι, βουβ-Θμυύ. τῷ ἀνδρί. 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΕΟΟΝΟΜΙΟΌΕ οϑῦ 

γνῶς μοι δοχῶ ἀχηχοέναι τὴν πρώτην("), χαὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαί- 
γου ἀμφοτέρων ὑμῶν()᾽ τὰ δ' αὖ σὰ ἔργα» ἔφην ἐγὼ «ἤδη μοι 
λέγε, ἵνα σύ τε ἐφ᾽ οἷς, εὐδοχκιμεῖς διηγησάμενος ἡσϑῆῇς, καγὼ τὰ 
τοῦ χαλοῦ χκἀγαϑοῦ ἀνδρὸς ἔργα τελέως διαχο σας καὶ χαταμα- 
νρΐ ἢν δύνωμαι, πολλήν σοι χάριν εἰδῶ. 

1. «᾿4λλὰ, νὴ 4,» ἔφη ὃ Ἰσχόμαχος «χαὶ πάνυ ἡδέως σοι, ὦ 

Σώχρατες, ἀμ σόβαι ἃ ἐγὼ ποιῶν διατελῶ, ἵνα καὶ μεταρρυϑ- 
μίσῃς με, ἐάν τί σοι δοχῶ μὴ καλῶς ποιεῖν.» 

Σ, «᾽5“1λ}λ ἐγὼ μὲν δὴν» ἔφην «πῶς ἂν διχαίως μεταρρυϑμί- 

σαιμι ἄνδρα ἀπειργασμένον καλόν τε κἀγαϑὸν, χαὶ ταῦτα ὧν 
ἀνὴρ ὃς ἀδολεσχεῖν τε δοχῶ καὶ ἀερομετρεῖν χαὶ, τὸ πάντων δὴ 
ἀνοητότατον δοχοῦν εἶναι ἔγχλημα, πένης χαλοῦμαι. Καὶ πάνυ 
μεντἂν, ὦ Ἰσχόμαχε, ἦν ἐν πολλῇ ἀϑυμίᾳ τῷ ἐπικλήματι τούτῳ (3), 
εἰ μὴ πρῴην ἀπαντήσας τῷ Νικίου (ἢ) τοῦ ἐπηλύτου ἵππῳ εἶδον 
πολλοὺς ἀχολουϑοῦντας αὐτῷ ϑεατὰς, πολὺν δὲ λόγον ἐχόντων 
τινῶν περὶ αὐτοῦ ἤκουον" καὶ δῆτα ἠρόμην προσελϑὼν τὸν ἵπστο- 
χόμον εἰ πολλὰ εἴη χρήματα τῷ ἵππῳ. Ὁ δὲ προσβλέψας μὲ ὡς 
οὐδὲ ὑγιαίνοντα τῷ ἐρωτήματι (5) εἶστε" « Πῶς δ᾽ ἂν ἵππῳ χρή- 
»ματα γένοιτο; » Οὕτω δὴ ἐγὼ ἀνέκυψα ἀχούσας ὅτι ἐστὶν ἄρα 
ϑεμιτὸν καὶ πένητι ἵππῳ ἀγαϑῷ γενέσϑαι, εἰ τὴν ψυχὴν φύσει 
ἀγαϑὴν ἔχοι. Ὡς οὖν “ϑεμιτὸν χαὶ ἐμοὶ ἀγαϑῷ ἀνδρὶ γενέσϑαι, 
διηγοῦ τελέως τὰ σὰ ἔργα, ἕνα, ὃ τι ἂν δύνωμαι ἀχούων χατα- 
μαϑεῖν (8), πειρῶμαι καὶ ἐγώ σε ἀπὸ τῆς αὔριον ἡ μέρας ἀρξά- 
μενος μιμεῖσϑαι τ χαὶ γὰρ ἀγαϑύ ἐσῖιν» ἔφην ἐγὼ «ἡμέρα (Ὁ) 
ὡς ἀρετῆς ἄρχεσϑαι. ̓  

1. «Σὺ μὲν παίζεις," ̓ ἔφη ὁ ̓ Ισχόμαχος «ὦ Σώκρατες, ἐγὼ δ᾽ 
ὅμως σοι διηγήσομαι ἃ ἐγὼ ὅσον δύναμαι πειρῶμαι ἐπιτηδεύων 
διαπερᾶν τὸν βίον. ᾿Επεὶ γὰρ καταμεμαϑηχέναι δοκῶ ὅτι οἱ ϑεοὶ 
τοῖς ἀνθρώποις, ἄνευ μὲν τοῦ γιγνώσχειν τε ἃ δεῖ ποιεῖν χαὶ 
ἐπιμελεῖσϑαι ὅπως ταῦτα περαίνηται, οὐ ϑεμιτὸν ἐποίησαν εὐ 

ΘΗ. . ΧΙ] 1. Τὴν πρώτην, Θῃ ῬΡΘΙΏΪΘΡ 11θὰ. 
2. Ἄξια ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν, 68 Θῃοδβθ8 (61168 46 νοῦβ τηόγιίθζ 

ἴουβ 165 ἀθὰχ ἀ68 ἸουδηραΒ. 
8. Τῷ ἐπικχλήματι τούτῳ, ἃ ὁαι86 ἀθ οϑέξθ δρρϑὶ]αύϊΐοη. Ῥοὺσ 66 5618 

ἂὰ ἀαὐ, οὗ, οἱ-ἀθββοιβ, τ. ὅ. 
4. Τῷ Νιχίου. ΟΥ πθ 5810 Ρὰ8 46 α06] Ῥθγβοῃμῃδρθ 1] ϑϑὺ 1ο] αιθβέϊοῃ. 
ὅ. Προσβλέψας μὲ τῷ ἐρωτήματι, τὴ τοραγάδπὸ ἀνθὸ ὀϊοππθιηθηΐ ἃ 

οδῦβα ἀ6 οοὐΐθ απδβέϊοῃ. 
6. Ὅ τι... χκαταμαϑεῖν, χα ἰοαῦ 66 416 16 Ρουγγαὶ ἅν" ΔΡΡΙῚΒ Θἢ 

ἰ᾽ οουϊαπέ. 
1. ᾿2γαϑὴ ἡμέρα. Οἱ 5εϊδ 4ὰ6 Ομ 168 ἃ ποίθῃβ, οδϑυΐϑῖπβ ἸΟῸὙ5 γαϊαϊθηύ 

ταϊθαχ απ α᾽ Δαυΐδ ῬΟῸΣ ΘΟΙΩΙΉΘΠΟΟΙ ἡποὶ απ 66 ἤδέ, 
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3. »" 
τράττειν, φρονίμοις Θ᾽ δ᾽ οὖσι καὶ ἐστιμελέσι τοῖς μὲν διδόασιν 
εὐδαιμονεῖν, τοῖς δ᾽ οὔ, οὕτω δὴ ἐγὼ ἄρχομαι μὲν τοὺς ϑεοὺς 

ϑεραπεύων, πειρῶμαι δὲ ποιεῖν ὡς ἂν ϑέμις ἢ Ἷν μοΐ εὐχομένῳ καὶ 

ὑγιξίας τυγχάνειν χαὶ δώμης σώματος χαὶ διμῆς ἐν σιόλει καὶ εὐ- 
γοίας ἐν φίλοις καὶ ἐν πολέμῳ καλῆς σωτηρίας καὶ τιλούτου κα- 

λῶς αὐξομένου.» 
Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ταῦτα" 

3 - 
Σ, «Μέλει γὰρ() δή σοι, ὦ ᾿Ισχύμαχε, ὅπως πλουτῇς χαὶ 

σιολλὰ χρήματα ἔχων πολλὰ ἔχῃς πράγματα('9). τούτων ἐπιμε- 
ἘΌΝ ̓ 

« Καὶ πάνυ γ᾽» ἔφην ὁ Ἰσχόμαχος « μέλει͵ μοι τούτων ὧν 

ἐρωτᾷς" ἡδὺ γάρ μοι δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, καὶ ϑεοὺς μεγαλείως τι- 
μᾶν, καὶ φίλους, ἤν τινος ϑειόῥεαῖ; ἐπωφελεῖν, χαὶ τὴν τεόλιν μη- 

εἰ δὲν τὸ χατ᾽ ἐμὲ χρήμασιν ἀχόσμητον εἶναι.» 
τ Καὶ ᾿ καλὰ 2 2. Δ ῬΉΝ, ΄ 5»δ, δυν ἐν Στὴ 
Σ. «Καὶ γὰρ καλὰ,» ἔφην ἐγὼ «ὠ ᾿Ισχόμαχε, ἐστὶν ἃ σὺ λέγεις, 
᾿Ν - 2 - 3 , .- ν ΡᾺῚ [ ᾿ . 

χαὶ δυνατοῦ γε ἰσχυρῶς ἀνδρός. Πῶς γὰρ οὔ, ὃτε πολλοὶ μὲν 
δ τυ Ρ7) « ΕῚ ’ “-" ἍῬΉ πὰ Φέ “« 

εἰσὶν ἀνϑρώτστοι οἱ οὐ δύνανται ζῆν ἄνευ τοῦ ἄλλων δεῖσϑαι, ττολ- 
- » » - 

λοὶ δ' ἀγαπῶσιν ἢν δύνωνται τὰ ἑαυτοῖς ἀρχοῦντα πορίζεσθαι; 
- ᾽ - 

Οἱ δὲ δὴ δυνάμενοι μὴ μόνον τὸν ἑαυτῶν οἶχον διοιχεῖν, ἀλλὰ 
χαὶ πιεριποιεῖν (11) ὥστε καὶ τὴν πόλιν κοσμεῖν χαὶ τοὺς φίλους 
}] ἐ , - ν΄ 19 3 .ἃ - 18 ν ᾿ 

ἐπιχουφίζειν, πτῶς τοὐτους (13) οὐχὶ βαϑεῖς (18) τε χαὶ ἐρρωμένους 
ΕΒ - Ν 

ἄνδρας χρὴ νομίσαι; ᾿“4λλὰ γὰρ ἐπαινεῖν μὲνν ἔφην ἐγὼ «τοὺς 
, Ἀν ΣΝ Αὐτὰ Ξ Ν , ἢ ΣΙῺΝ , δ (ὦ 

τοιούτους ττολλοὶ δυναμεϑα" σὺ δέ μοι λέξον, ὦ Ισχόμαχε, ἀφ 
Σ ὕ - Φ δὰ - Οὰ - , 

εντεδρ ἤρξω, τιὥς ὑγιείας ἐπιμελεῖ(:3); “τῶς τῆς τοῦ σώματος 
δώμης; ττῶς ϑέμις εἶναί σοι (15) χαὶ ἐκ πολέμου καλῶς σώζεσϑαὶ; 
ἐν Ἢ 2 

τῆς δὲ χρηματίσεως πέρι χαὶ μετὰ ταῦταν ἔφην ἐγὼ «ἀρχέσει 
ἀχούξειν.» 

-" ΕῚ 1. «..41λ} ἔστι μὲν,» ἔφη ὃ Ἰσχόμαχος « ὥς γε ἐμοὶ δοχεῖ, ὦ 
τ' Φι - , 2 , 3 ν . ᾿] , 
Σώχρατες, ἀχύλουϑα ταῦτα πάντα ἀλλήλων. Ἐπεὶ γὰρ ἐσϑίειν τις 
τὰ ἱχανὰ ἔχει, ἐχπτονοῦντι μὲν ὀρϑῶς μᾶλλον δοκεῖ μοι ἡ ὑγίεια 

8. Οἱ φρόνιμοι δααϊγασῦῦ ἃ οἱ γιγνώσκοντες ἃ δεῖ ποιεῖν. Α Ἰ᾽ααὐγὸ ἐθυτηθ 
ἐπιμελεῖσϑαι ὅπως χτλ. οοΥΥθβροπᾷ 1οὶ ἐπιμελέσι. 

9. Τάρ 58᾿ἘΧρ Ια ὰθ Ῥδ1 αυθίαθθ ομοβθ ἀθ βουβεθῃίθηα, Θοτητηθ τοῦτο δὲ 
ϑαυμάζω, δγϑηΐ μέλει γὰρ ϑή σοι. 

10. πράγματα ἔχειν, ἈΥΟΙΤ 468. ΘΙΩΌΔΓΓΆΒ. 
11. Περιποιεῖν. ον. Ῥ. 262, η. 28. 
19. Οἱ δὲ δὴ δυνάμενοι. .., πῶς τούτους, Δ οΟ]α 6. 
18. Βαϑύς 86 ἀἰβαϊῦ ἀὯπ Ποιάμηθ τίσ δῦ ρα ϊββαπέ, 
14. ᾿Ἐπιμελεῖ. ϑῸΓΣ 168 Βθοοῃᾶθβθ Ῥθύβοπηθβ ἃ ἸΠΟΥ̓ΘῚ 6 ἕξι. δὺ ΠΟῊ 6 ἢ; 

γΟΥ. Ρ. 246, η. 17. 
1ὅ. Θέμις, βουβ-θηΐ. ἐστί, --- Εἴναί σοι, αα}} ἐθ. βοϊῦ ἄἀοπηπό θ᾽ (δοπηπιθ 

ΒἾΠΥ ἀναϊΐ, δὰ Ἰθὰ 46 εἶναι, ἐξεῖναι). 
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ᾳ Ϊ - Η - ς , ᾿ γ 
παραμένειν, ἐχπτονοῦντι δὲ μᾶλλον ἢ δώμη προσγίγνεσϑαι, ἀσ- 

-- - ,ὔ 2 - " 

χοῦντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου χάλλιον σώζεσϑαι. ορϑῶς δὲ ἐπιμιελο- 
’ ᾿ ᾿ , “- 16 Φ'ΙΕΥ ν : ΒΩ 

μένῳ χαὶ μή καταμαλαχιζομένῳ μᾶλλον (16) εἰκὸς τὸν οἴχον αὖ- 

ξεσϑαι.» 

Σ. «᾿Αλλὰ μέχρι; μὲν τούτου ἕπομαι,» ἔφην ἐγὼ «ὦ ᾿Ισχόμαχε, 
ὅτι ἐχττονοῦντα ᾧ ἣς χαὶ ἐπιμελόμενον χαὶ ἀσκοῦντα ἄνϑρωπον 
μᾶλλον τυγχάνειν τῶν ἀγαϑῶν, διτοίῳ δὲ τιόνῳ χρῇ τιρὸς τὴν εὐ- 

ν"ν»ααὦὦ 2 - - νι ὦ Ύ 

εξίαν καὶ δώμην χαὶ ὅπτως ἀσχεῖς τὰ τοῦ πολέμου χαὶ ὅπως ἐπι- 
μιελεῖ( 1) τοῦ περιουσίαν ττοιεῖν ὡς χαὶ φίλους ἐπωφελεῖν χαὶ 

΄ γ ΄ - ΒΡ} ς ’ 27 γ Ν ’ 

σόλιν ἐπισχύειν, ταῦτα ἂν ἡδέως» ἕφην ἐγὼ «τειυϑοίμην.» 
᾿ ᾿ ᾿ 3 ) , ᾽ Ψ ἰὰ 

1. «Ἐγω τοίνυν,» ἔφη «ὦ Σώκρατες, » ἢ ᾿σχόομαχος « ανιστα- 

σϑαι μὲν ἐξ εὐνῆς εἴϑισμαι ἡνίχ᾽ ἂν ἔτι ἔνδον χαταλαμβάνοιμι, 
ΒΥ , ᾿ - , ὍΝ ,ὔ ν ’ , 

εἴ τινα δεόμενος ἰδεῖν τυγχάνοιμι. Καν μέν τι χατὰ πόλιν δέῃ 
- ᾿ - 

πράττειν, ταῦτα πραγματευόμενος περιττάτῳ τούτῳ χρῶμαι (8) 
2 - Ἀ ,’ Ν - 

ἣν δὲ μηδὲν ἀναγχαῖον ἢ κατὰ πόλιν, τὸν μὲν ἵσιστον ὅ πιαῖς τερο- 
ἄγει εἰς ἀγρὸν, ἐγὼ δὲ περιπάτῳ χρῶμαι τῇ εἰς ἀγρὸν ὁδῷ ἴσως 
2 ᾿ Ἵ αἰτὰν 3.4 κὰν - “ (19. , 2 
ἀμείνονι, ὦ Σώχρατες, ἢ εἰ ἐν τῷ ξιστῷ (135) περιπατοίην. Ἐπεει- 

3 2 

δὰν δὲ ἔλϑω εἰς ἀγρὸν, ἣν τέ μοι φυτεύοντες τυγχάνωσιν ἔν τε 
- ᾿»" 2 , 

γειὸν ποιοῦντες (30) ἣν τὲ σπείροντες ἣν τε χαρπὸν συγχομίζοντες, 
ταῦτα ἐπισχεψψάμενος ὅτεως ἕχαστα γίγνεται, μεταρρυϑμίζω, ἐὰν 
Ὁ , “- ΄ 5 ν - ς Ε τ ἐν 
ἔχω τι βέλτιον τοῦ παρόντος. ἤετα δὲ ταῦτα ὡς τὰ πολλὰ ἀνα- 

ν ᾿Ὶ ν ᾿ ἕ. « ΄ 91 « ᾿ «ς ὌΝ Ψ Ν , 

βὰς ἐπὶ τὸν ἵπστον ἱτεττασάμην (31) ἱππασίαν ὡς ἂν ἐγὼ δύνωμαι 
, - - 2 ᾿, 7. ὁμοιοτάτην ταῖς ἐν τῷ πολέμῳ ἀναγχαίαις Ἱσιττασίαις, οὔτε πιλα- 

ΒΩ "» ΒΩ ΒΩ ᾿ 

γίου οὔτε χατάντους οὔτε τάφρου οὔτε χϑου(33) ἀπεχόμενος " ὡς 
μέντοι δυνατὸν ταῦτα στοιοῦντι, ἐπιιμέλομαι τοῦ μὴ ἀποχωλεῦσαι 

. φ, 2 δὰ ᾿ -» ἣν ἕῳ ες » Ἴ- νι 93 Ἀ 
τὸν ἵππον. Ἐπειδὰν δὲ ταῦτα γένηται, ὃ παῖς ἐξαλίσας (38) τὸν 

Ἵ, 2 2 - " 
ἵππον οἴκαδε ἀτιάγει, ἅμα φέρων ἀπὸ τοῦ χώρου ἣν τι δεώμεϑα 

10. ΜΙίᾶλλον ἰδὶ, σοτήτηθ 168 ἄθυχ ἔοϊβ. ργδοδαθηΐοβ, ἰοταθ8 βὰν 11πῆ πη: 1, 
Ῥ7; Ἐπιμελεῖ. ΥγοΥ. 16 ποέθ 17 ἀθ ἴὰ βαρ 2460. 
18. περιπάτῳ τούτῳ χρῶμαι, 78 τὴδ8 5615 46 6618 σοηιη6 Ῥγοτπθηδθ, 1Ἶ6ῃ 

ἴαὶβ τῆι Ῥγοϊηθηδᾶδ. 
19. Ξυστῷ. 1,65 Αὐμόπίθηβ δ] αϊθηῦ γοϊοπθϊθυβ 586 ῬΥΟΤΊΘΠΘΥ ἢ οδαβδηῦ 

πων Ἂ ΒΆ]οσΙο5 οουγογίεβ 465 οΎΤΉΠδ868, ΘΟ ]ΘΡ65 ΔΡΡ6]]6θβ ξυστοί (οὰ 
ρόμοι 
20. Νειὸν ποιεῖν, ῬΥΟΡΆΓΘΙ ὑη6 ἐθυτθ ἃ ΤΘΟΘΥΟΙΡ 18 ΒΘΙΏΘη06. [268 ΘΟὙΘΟΒ 

Ἰαἰββαϊθηΐ τ ΡΟΒΟΥ 8 ἐθῦτθ ὍἘΠῸ 8ηΠπΠ66 ΒῈ. ἀθυχ, πὸ ἰὰ ὑγανδι!]]απῦὺ οοὐξα 
δηῃπέο-Ἰὰ 418 ΡοὺΓ ἀδέγαϊγθ 1685 τηϑυναῖβοβ ἬΘΥ 65: οἾδδῦ 66 αὰἱϊ 5 ρΡρϑὶαϊ 
γειὸν ποιεῖν. 

21. Ἱππασάμην: δογιβέθ Θχρυϊτηδηῦ 1 Βαϊ πᾶθ (εἴ. ΡῬ. 288, π. 25). 
22. πλαγίου ὕοταθθ 80 τάφρου, κατάντους 80} ὄχϑου. 
28. ᾿Εξαλίνδειν ίππον, ο᾽δδὲ ἤαϊγθ ΤΟῦΪῸ ἀπ ΟμΘνα] 6Θῃ ΒΘ 8185 ἰἃ 

Ῥουβδβίδγ. 
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εἰς ἄστυ. ᾿Εγὼ δὲ, τὰ μὲν βάδην (3) τὰ δὲ ἀποδραμὼν οἴκαδε, ἀπτε- 
στλεγγισάμην (5). Εἶτα δὲ ἀριστῶ, ὦ Σώχρατες, ὅσα μήτε “χενὸς 
βῖπε ἄγαν πλήρης διημερεύειν (56). ̓ 

Σ κ Νὴ τὴν Ἥραν,» ἔφην ἐγὼ «ὦ Ἰσχύμαχε, ἀρεσκόντως γέ 

μοι ταῦτα ποιεῖς. Τὸ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ συνεσχευασμένοις 
χρῆσϑαι τοῖς τὲ πρὸς τὴν ὑγίειαν καὶ τοῖς πρὸς τὴν ῥώμην σαρα- 
σχευάσμασι καὶ τοῖς εἰς τὸν πόλεμον ἀσχήμασι χαὶ ταῖς τοῦ πλού- 
του ἐπιμελείαις, ταῦτα πάντα ἀγαστά μοι δοχεῖ εἶναι. Καὶ γὰρ 
ὅτι ὀρϑῶς ἑχάστου τούτων ἐπιμελεῖ, ἱχανὰ τεχμήρια παρέχει" 
ὑγιαίνοντα τε γὰρ χαὶ ἐρρωμένον ὡς ἐπὶ τὸ ττολὺ σὺν τοῖς ϑεοῖς 
σε ὁρῶμεν χαὶ ἐν τοῖς ἱπιπτικωτάτοις τε χαὶ πλουσιωτάτοις κατα- 

λεγόμενόν σὲ ἐπιστάμεϑα.» 
- , σιν - ΡΒ) 3 « " δ᾽ ΣΕ 

1. «Ταῦτα τοίνυν ἐγὼ ποιῶν,» ἔφη «ὠ Σώχρατες, ὑπὸ πτολ- 
» - , -» 

λῶν(51) πάνυ συκοφαντοῦμαι, σὺ δ' ἴσως ᾧου με ἐρεῖν ὡς ὑττὸ 
- Ν ν 

πολλῶν καλὸς χἀγαϑὸς χέχλημαι.» 
3: - 

Σ. «᾿4λλὰ καὶ ἔμελλον δὲ ἐγὼ,» ἔφην «ὦ Ἰσχόμαχε, τοῦτο 
ἐρήσεσϑαι εἴ τινα καὶ τούτου ἐτιιμέλειαν ποιεῖ ὅπως δύνῃ λόγον 

ΒΩ 

διδόναι χαὶ λαμβάνειν, ἣν τινί(38) ποτε δέῃ.» 
2 Ν - » 3 τ ὃ. ὃς - 

1. «Οὐ γὰρ δοκῶ σοι,» ἔφη «ὦ Σωχρατες, αὑτὰ ταῦτα διατε- 
ἐὑ - 3 - Η [ο 329», 3 - 3 ᾿ -» 

λεῖν μελετῶν, ἀπολογεῖσϑαι μὲν ὃτι οὐδένα ἀδικῶ, εὖ δὲ στοιῶ 
πολλοὺς ὅσον ἂν δύνωμαι. κατηγορεῖν δὲ οὐ δοχῶ σοι μελετᾶν, 
ἀνθϑρώτιων ἀδικοῦντας μὲν χαὶ ἰδίᾳ πολλοὺς καὶ τὴν πόλιν χατα- 
μανϑάνων τινὰς, εὖ δὲ ποιοῦντας οὐδένα:» 

χ' 3 λ.λ; τὴ νι εκ ψὰ -" λ - --», Ε) 

Σ, «..,λλ᾽ εἰ καὶ ἑρμηνεύειν τοιαῦτα μελετᾷς, τοῦτό μοι» ἔφην 
5 ᾿ 

ἐγὼ «ἔτι, ὦ Ἰσχόμαχε, δήλωσον.» 
3 

1. «Οὐδὲν μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, παύομαι» ἔφη «λέγειν με- 
Ν 2 

λετῶν. Ἢ γὰρ κατηγοροῦντός τινος τῶν οἰχετῶν ἢ ἀπολογουμένου 
ἀχούσας ἐλέγχειν πειρῶμαι, ἢ μέμφομαί τινα πρὸς τοὺς φίλους 
ἢ ἐπαινῶ, ἢ διαλλάττω τινὰς τῶν ἐπιτηδείων πειρώμενος διδά- 

24. Βάδην, βουβ-θηὐ. πορευόμεγος. 
2ῦ. ᾿Δπεστλεγγισάμην, δογδία α Βα᾽α46. (οὗ, ρᾷρθ 287, ποίβ 21). Ῥοὰν 

αῖγθ αἰβραγαῖϊνα 1 ματηϊαϊῦδ γτόραπαπθ ἃ ἰὰ βυγίαθθ ἀπ ΘΟ ΡΒ Ῥδ} ἴὰ Ομ αΙΘῸν 
ἀυπ Ῥαΐη ἀθ γαρθὰν οὺ ἃ ἴα βυϊθ α᾽ΘΧΘΡΟΙΟΘΒ υἱοϊθηΐβ, 168 ΕΟὟΘΟΒ. 88 Γδ- 
οἸαϊθηῦ ἴὰ ρϑᾷι ὐθὸ ἀὴ6 ρϑύϊδ ἰδιὴθ γθοουῦθόθ, οὔθαϑόθ δὴ ἂπ οδμδὶ οὰἃ 
Ῥουγναῖϊῦ ὁου]ο σοιηηθ ἀδη8 ἀπ σουξίϊδγθ 1ὰ Βα ΘῸ αὰ6 1 Ἰηβύγατηθηΐ 6χ- 
Ῥυϊσηαῖῦ 46 ἴὰ ρῬθαὰ. ἀοὺ ᾿ηβέγυχσηθηῦ ρογίαϊυ 16 ποτὰ ἀθ 8ύγ γε 8 ἃ Ἄοτηθ; 
Θῃ ατὸοθ, 46 στλεγγίς: α᾽ οὰ ἀποστλεγγίζξειν. 

86.. σα, νὰ . διημερεύειν (ἃ Ῥϑὰ Ῥγὸβ ΘΟ πιθ βουαὶϊῦ τοσαῦτα ὥστε διὴη- 
μερεύειγ), δαϊαηῦ φιυῖ, θη ξαιμέ ρουιν ῬᾶΒΒ6᾽ 16 7ουχ, οἷο. 

27. ΠῚ Υ ἃ ἢ αγγϑὺ ἀθ 1ὰ γοἱχ δργὸβ ὑπὸ πολλῶν, οὐ ἂπ αὐτδῦ Βϑιη Ὀ]Δ 16 
ἃ 1ὰ Ἰίρμιθ βαϊναηΐθ ἀργὸβ 168 τη τη 08. τηοῦϑβ, 

28. Τιγί, βουβεθηῦ, διδόναι καὶ ἀπό τινος λαμβάνειν, 
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σχεῖν ὡς συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι μᾶλλον ἢ πολεμίους 
γι" (89) ἐπιτιμῶμέν τινι στρατηγῷ συμπαρόντες, ἢ ἀπολογού- 
μεϑα ὑπέρ του, εἴ τις ἀδίχως αἰτίαν ἔχει, ἢ κατηγοροῦμεν πρὸς 
ἀλλήλους, εἴ τις ἀδίκως τιμᾶται. Πολλάχις δὲ καὶ βουλευόμενοι, 
ἃ μὲν ἂν ἐπιϑυμῶμεν πράττειν, ταῦτα ἐπαινοῦμεν, ἃ δ᾽ ἂν μὴ 
βουλώμεϑα πράττειν, ταῦτα μεμφόμεϑα. ᾿Ηδὴ δ᾽,» ἔφη «ὦ Σώ- 
χρατες, χαὶ διειλημμένως πολλάχις ἐχρίϑην ὃ τι χρὴ παϑεῖν ἢ 
ἀποτεῖσαι (80).» 

Σ. «Ὑπὸ τοῦ,» ἔφην ἐγὼ « ὦ Ἰσχόμαχε; ἐμὲ γὰρ δὴ τοῦτο 

ἐλάνϑανεν.» 
1. «Ὑπὸ τῆς γυναιχὸς» ἔφη. 
Σ. «Καὶ πῶς δὴ» ἔφην ἐγὼ «ἀγωνίζει (81): » Ξ 
1. «Ὅταν μὲν ἀληϑῆ λέγειν συμφέρῃ, πάνυ ἐπιεικῶς " ὅταν δὲ 

ψευδῆ, τὸν ἥττω λόγον (33), ὦ Σώχρατες, οὐ μὰ τὸν Δί᾽, οὐ δύ- 
γαμαι. χρείστω ποιεῖν. ». 

Καὶ ἐγὼ εἶπον" 
Σ. «Ἴσως γὰρ, ὦ Ἰσχόμαχε, τὸ ψεῦδος οὐ δύίνασαι ἀληϑὲς 

7σοιεῖν. « ᾿ 

29. 1Π| Υ ἃ ἰοΐ, ἃ 66. αι Ὦ 5Β6ΙΏΌ]6, ἀπ Ἰδοῦπθ ἀδη85 ἴ6 ἰθχίθ. 
80. παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι. Πολλάχις ἐχρίϑην ὅ τι χρὴ χτλ. τον]οπῦ ἃ οθοὶ: 

«Δ᾽ αἱ 5 Γ᾽] 46 ποιηθγθαβθβ οοπμαατηηδίϊοηβ.» --- Πδπ8 168 οα868 ῬΌὈΙ] Ια τι68, 
Ἰουβα απ Ἰαροτηθηὺ ὀἐαϊ ἱπέθσνθαα, Ῥγοποποαηῦὺ αὐ Ῥγόνθηαι ὀξαϊῦ οου- 
ῬΑΌ]6 ἀ68 ἰαϊΐβ αἱἱόρτιόβ οοῃίγα 1πἰ, 11] σϑϑίαιθ ἃ αἀδέθγ πο α86}}6 ῬοΪπηΘ 
οὶ σΟΥΡΟΥ6}16 (παϑεῖν), βοῖϊῦ ρέσαπϊαϊνα (ἀποτῖσαι) Ἰαὶ βογαϊξ δρρ]ταυόθ. 

81. ον. 16 ποίβ 17 ἀβ 1ὰ Ρ. 246. 
82. ΑἸ] βίοι ἃ 1 ρίδοθ 468 Νιρόεβ α᾽ Ασ᾽βίορδηθ, ἀδπ8 1δ686}186 βοογαΐθ 

οβδὺ ρυόβθηθό δοϊητὴθ τηδηϊατιὺ 18 ῬΡΆΓΟΪΘ ἄνθο ὑπ Βα 16 (6116, αα] βαϊ 
ξαῖνθ ἐσοωρμθν δὴ. αβέϊοθ ἴὰ τηδαναῖβθ οᾶσβο (τὸν ἥττω λόγον) 5Ὰ ἰὰ ῬΟΠΠΘ 
(τὸν χρείττω λόγον). Υογ. 165 γοῖβ 112-11Ὁ 468 Νιόδθ, οὐ 1ὰ βοὸμπθ 4] οοτη- 
ΤΉΘΠ06 δὰ Υ. 889 Θηίγθ ἰ6 “)έίχαιος “όγος οὐ 16 ἄδικος ,1όγος. 
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ΑΥ̓ΙΒ 

ΒΕΤΑΤΙΒΕΑ Τὰ ΟΟΝΒΘΤΙΤΌΤΙΟΝ ὉΠ ΤΕΈΧΤΕ 

ῬῈ ΙΔ ΡΒΕΒΕΝΤΕ, ΕΤΙΤΊΟΝ. 

Νοῦὺβ ἀοηποηβ οἰ-ἄθϑβουβ 11 ἀ]οα ον. 465. Ῥυ]ποῖρα]θ5 Ἰθφροηβ 46 ἴὰ 

Ῥτόβεπέθ δαϊξϊομ ααἱ αἰ βόγθηῦ ἂθ 661165 ἄθβ δάϊοτβ ἀπίδγ θα γῈ8 168 Ῥ]Ὸ8 

ϑαθοΥΒδθβ. 1,68 ἀπ θ]α 168 ομδηρθιηθηΐβ 416 ΠΟῸΒ ΔΥΟῚΒ Οὐ ἀσνοίν ἰπέρο- 

ἀαῖγο ἄθ πούγϑ ομοῦ βοῃὺ βίρῃόβ Ο. 6. 1,68 τηοαιβοδίίομβ ρονίαπὲ απϊαποιηθπέ 

ΒΓ 16. Ῥοπούπδίϊοη οἵ 80} [ἃ αἰβυυ αύου ἀὰ ἀϊαϊορτιθ π6 βοηῦ ρᾷ8 στ ὶθνόββ. 

1,685. ογὔοομθίβ ΟὈ]ασθθ. {) θηνθορρθηῦ 165 τηοΐβ αἹοιϊόβ: 168 οὐ ομϑβ 

αγοῖίβ [1], 165 τηούβ βϑύγποῃόβ. 

Ῥαρθ 246, Ἰίρπο 14. «»έροι ἂν, ἀνε ΟΟΒΕΤ, 
Ῥαρθ 246, Ἰίρῃθ 4. Καχὸν, ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ. 

-- -- 22. Τοῦτ᾽ οὖν, ἀγοο ΒΒΕΙΤΕΝΒΑΟΘΗ. 

-τ -- 32. 4 ὁμολογουμένων, ἀνθὸ ΗἨΙΆΒΟΗΙΟ οὐ ΟΟΒΕΤ. 
Ἐδρθ 247, Ἰίρῃθ 1. Πρὸς τοῦτο ᾧ, ἀγοεο ΟΟΒΕΤ. 

-Ξ- -- ὅδ οὐ 6. Καὶ σὺ δέ μοι δοχεῖς [οὕτω] συνομολογεῖν (λέγων), 
ἀφ᾽’ ὧν τις ὠφελεῖσϑαι δύναται, χρήματα εἶναι. Εἰ γοῦν τις (οὕτω, χρῷτο 
χτλ., ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ. 

Ῥαρθ 247, Ἰίρῃϑ 11. Οἱ φαγόντες [αὐτόν] ἀνθο θ᾽ ΟΠ τηδηιβου β. (τόν 
ὀϊαϊδ ἀπ οοπ͵θοίαγο 46 Η. Ἐδβέΐϊθππθ ἕοπᾶδο 5ὰ} ἴὰ Ἰθφοῦ αὑτοί οὰ αὐτό ἂθ 
568 Τη Δ ΒΟΥ 108.) 

Ῥαρθ 347, Ἰίρῃμθ 28, Αργὸβ ἐσχυρότατά γε, Οχ'. ἃ τηΐβ 16 βίρτιθ αἊΠπ6 ᾿δοΌΠΘ, 
ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ, 

Ῥαρθ 248, Ἰίρῃθ 11. Τοὺς μὲν καὶ πολεμιχὰς, ἀνθὸ ἐοὰδ 168 ΤΏ ΒΟΥ 8. 
Ῥαρθ 249, Ἰίρῃθ 8. “ὑτῶν, ἀνθὸ ΒΑΌΡΡΕ. 
Ῥαρθ 251, Ἰίρῃβ 2. προστάττουσαν [μεγάλα τελεῖν] ἱπποτροφίας τὲ χτλ., 

ἀνθὸ ΟΟΒΕΣΤ, 
Ῥαρδ 261, Ἰίρῃθ 4. Καὶ τριηραρχίας [μισϑοὺς] χαὶ εἰσφορὰς. ἅνοο Κ.-Ἐὶ 

ΗΠΕΉΜΑΝΝ οὐ ΟΟΒΕΊ. 

Ῥαρ 208, Ἰίρτια 19. Εἰ, . .. παρ᾽ ἐμοὶ [εἴ] ἄλλοσε, ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ. 
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ϑηκη 954, Ἰίρπιθ 1. Χάριν (ἂν) εἰδότας, ἀνοο ἨΕΙΝΌΟΒΕ. 
-- 20. Ἐπιδεικνύω, ἀνοο ΒΟΗΝΕΙΌΕΗ. 

᾿ς 2δῦ, ἸίρτιΘ 8. πλείω. Ο. ἃ. 
-- 7. Ὅποι, αὐοο ΒΑΌΡΡΕ. 

- - 8. Τεταγμένῃ, ἀνεο ΟΟΒΕΤ. 
Ῥαρθ 250, Ἰΐρπθ ὅ. Αὐτοῖς, ἀνγοο ΟΟΒΕΤ, 

- -- Ρ. ἄδξῃ θ648. Νῦν δ᾽ ἐγὼ σ᾽ οἶδα, ἀνεο ΟΟΒΕΤ. 
- -- 6. ἁψνιστάμενον. . .. βαδίζοντα... . ἀναπείϑοντα, ἃγθ6 

ἐοὰβ 165 τη βου 8. 
Ραρα 260, Ἰίρπα 10-11. Ὑφ᾽ ἱππικῆς, ἀνοο ΟΟΒΕΤ. 

-- - 12. Τοὺς δὲ [διὰ τὴν ἱππικὴν] καὶ πάνυ χτλ., ἀνοο ΟΟΒΕΤ. 
-- -- 21. Τῶν αὐτῶν ἵππων ἀγαϑῶν τε εἷς τὴν χρῆσιν χτλ. Ο. α.. 

Ῥαρα 2567, Ἰίρτις 18. Πάντως δεῖ ἀνοο ΒΑΌΡΡΕ. ᾿ 
Ῥαρε 258, Ἰίσπια 6. Καχῶς δὲ [τούτων πραττομένων], [οἱ οἶχοι] μειοῦνται, 

ἀνθὸ ΗΙΒΒΟΗΙΘ οἱ ΜΕΉΙΠ,Β, οὐ δ τὰρρυοομαηὺ Ρμϊ]οἄότηθ, Τἰδοηποηιΐηιιο, 

42, 16 54. 
Τυϊά., Ἰίστιο 18. ΓΕμπειρον γενέσϑαι αὐτὸν. Ο. ἃ. 

Ἐπ τατ- -- 2 ἀδδξη Ραᾶ5. Συνεπιμελεῖσϑαι [αἱ βαναυσιχαὶ χαλοὐμενγαι], 
αὐνοο ΒΟΗΕΝ ΚΙ, 
Ῥαρδ 259, Ἰίρστια 19. Φυλαχὰς, ἀγεο ΟΟΒΕΤ' δὲ ἂπ τηδηυβοῦῖ. 

-- 4 αἴθ 885. Καί τοίγαπομῃθ δργὸβ χαλεῖται, ἅ066 

τον 

ΒΟΗΝΕΙΘΕΗ. 
Ῥαρϑ 2600, Ἰίρτιο8 2ῶ-8. Τούτους μὲν [τοὺς ἄρχοντας} καὶ ταῖς τιμαῖς χτλ.; 

οὃς δ' ἂν εὕρῃ [τῶν ἀρχόντων] ἢ χαταμελοῦντας [τῶν φρουράρχων (οὰ τῶν 
φρουρῶν)} ἢ χαταχερδαίνοντας χτλ., ἀνγοο ΟΟΒΕΤ. 

Τρυϊά., Ἰίρτια 7. Ἐφορᾷ αὐτὸς, (αὐτὸς) καὶ δοκιμάζει ἀνθὸ ΒΟΗΑἘΕΈΗ. 
--. -- 20.381. Τῶν ὡπλισμέγων {τε καὶ τῶν) φρουρῶν. σ. 6. 
Ῥαρα 201, Ἰρπβ 8-9, Ἐπιμελεῖταί {τε τούτων ὅπως αἴρεοι [τε] ἔσον- 

ται. Ο. 6. 

Τοϊᾶ., ἥρστιο 17. Τοὺς (ἐγ πολέμῳ ἀγαϑούς, ἀνγοο ΟΟΒΕΤ. 
Ῥαρθ 262, Ἰίρῃθ 8. ῆὲν {γὰρν, ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ. 
Τοϊᾶ., ποῖ 81. [Πλὴν--- τεταγμένος}, ἀνθὸ ΒΟΗΑ ΒΕῈΗ. 
Τοϊά., Ἰίστια 8 ἀθῃ Ῥα8. Ψελέων [τὸ κάλλος] καὶ τοῦ ἄλλου χόσμου κελ., 

αγϑο ΟΟΒΕΤ. 
Ῥαρθ 268, Ἰίρτιο 1. Τοῦτο, [ἔφη,] ὦ «Τύσανδρε, ἀνοο ΒΟΗΕΝΚΙ,. 
Τοϊᾶ., Ἰίστιο 18. Θεούς, ἀγοο ΟΟΒΕΤ. 

το -- 19. Τἀγαϑὰ, ἀγοο ΟΟΒΕΤ. 
Ῥαρθ 264, Ἰίστιθ 8, πλείω [τέχνη] ἀντιχαρίζεται, ἀνθὸ ἨΕΙΝΌΟΒΕ. 
Τροϊᾶ., Ἰίστια 18, Θεὸς οὖσα, Ἰοφοι 6 ϑιοθόθ. 
-- -- 2 ἀρὰ Ρα8. Εἰς τὸ ἄρχειν ἄλλων, ἄνθο ΒΟΗΕΝΚΗ. (εἰς τὸ 

ἄρχειν --- 5818 ἄλλων ---, Ἰδφοπ 46 ϑιοθέθ.) 
ΟΡᾳρο 2θῦ, ἸίρτιΘ 24. πραρεσνὸμ γνοὺς τοὺς ϑεοὺς, ἀνγοο ΟΟΒΕΤ. 
Ῥαρθ 260, ᾿ΐρπο 11. Ὅσα συνομολογοῦντες. Ο. α. 

--ς -- 11-12. [Ἵν], ἤν πως δυνώμεϑαϊ, πειραϑῶμεν}] οὕτω καὶ 
τὰ λοιπὰ διεξιέναι [συνομολογοῦντες}, ἀνοο. ΟΟΒΕΤ. 

Τοϊά., Ἰἴστιθ 8 θη 88. Συναπεδοχιμάζομέν, Ἰοφοι 46 ϑέοθέοθ. 
Τρϊᾶ. ἀοτπϊὸλθ Ἰίσπιθ. Καταγγύναι, Ἰεφοη 6 ϑἰοβόο. 
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-- ὀ ποίρ 10. Τεχμήριον χτλ., Ῥαββᾶρθ Βρρυϊπιό, ἀνθὸ ΒΟΉΒΝΚΤ,. 
Ῥαρο 967, Ἰίσπθ 8. Ἐργασία [μαϑεῖν τε ῥᾷστη] ἐδόκει εἶναι [καὶ] ἡδέ- 

στη. Ο᾽ 6. : 

Τυϊά., Ἰίστιο 8. Τοῖς ἐργαζομέγνοις͵ ἀγοὸ ΟΟΒΕΤ, 
-- -- 18. Ταῦτ᾽ (ἄν, ἀνθὸ ΒΟΗΑ ΒΕΈΒ. 
βως - 2) ἄρῃ 858. ἅν τοῦτό σου ἀκούειν, ἀνοο ἨΒΒΤΙΙΝ. 

Ῥαρθ 269, Ἰίρῃθ 11 ἀἶθῃ 45. ᾿Εροίη, ἀνεο ΟΟΒΕΣΤ, 
Ῥαρε 270, Ἰίρῃθβ 8-8. “Ὑπισχνουμένη, ἄνθὸ 16 τηθ}]]ΘῈ} τηϑητιβουῦιῦ οὗ ἀῃ 

ααὐτ τηϑπαβοῦῦ. Γεγήσεσϑαι, ἀνοο ΒΙΒΒΟΗΟΡ. ᾿Ζ2μελήσοι, ἀνθ ΠΕΙΝΘΟΒΕ, 

Τοὐϊᾶ., Ἰίσυιθ 10. ᾿Εγώ τε, ἀνθὸ 1.. ὈΙΝΘΌΟΒΕ, 
- -- 28. (ὉΣ οἶκος, ἀνθὸ ΗΙΆΒΟΗΙΑΟ. 
-- Ἰίρπθ8 234-25. ᾿Επηνέγχω, ἀνοο ΟΟΒΕΤ. 

᾿ -π - 4 ἄθῃ Ῥᾶ5. Ζίεϊ οὐηἱβ᾽ δργὸβ ἐχεῖγνο, αύθὸ 16 τῃθὶ ]ΠΘῈ} τηδπὰ- 

Βουιὺ οὗ ἀθὺχ δαυίγ68. 

Ῥαρθ 271, Ἰίρῃθ 9. οἵ τὲ ϑεοὶ, ἄνοὸ ΟΟΒΕΤ. 
τος -- 8. ἄδρῃ Ὀα8. Τὰ τη88: δ᾽ ἃ οίβκο: ἃ Ὁ. 6. 

Ῥαρο 272, Ἰίσπϑ 4-ὅ. (Τὴν δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τὰ ἔξω) βρα]οηηοπὺ (Εἰβέϊθ πη 
αὐοαύαϊθ ὁθθοτθ ἔργα χαὶ ἐπιμελήματα), ἀνοο ἨΕΙΝΘΟΒΕ. 4 

Τροϊά.. Ἰίστιθ 2 ἀθῃ 88. Ὅπως [ὡς] βέλτιστα, ἀνοο ΟΟΒΕΤ, 
Ῥαρο 278, Ἰίρῃθ 8. Κοινωγούς οταῖβ ἀθνδηὺ χαϑέστησι, ἄγθο 16 τηθ Π] 6 

τη ΒΟΥ. 

Ῥαρθ 274, Ἰίρῃθ 1. Τούτου σοι ἐπιμελητέον πάντως, ἀνθ ΟΟΒΕΤ, 
Ῥαρθ 27ῦ, Ἰίρῃθ 4 ἀθῃ Ῥ858. Πορευϑεῖεν, ἐὰν, ἄγοο ἨΒΗΤΠΈΕΙΝ. 
Ῥαρθ 2706, Ἰίρπο 11. (Οἱ ὄπισϑεν, ἀνθὸ ΟΑΜΕΒΕΑΈΙΌΚ. 
Τρϊάᾶ., Ἰρσθο 8 ἅ᾽θη "88. (Τὸ) δεόμενον, ἀνθὸ ἩΠΗΒΟΗΙΆ. 
Ῥαρ 277, Ἰίρῃ 7 αἶθῃ Ὀ88. ᾿Εν τῷ πλῷ, ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ. 

-- -- δ ἅδῃ 85. [Ἢ] εἴ τι ἀποστατεῖ, ἀνε ΗΙΒΒΟΗΙΆ. 

Ῥαρθ 278, ΠἸίρπθ 9. [ΠῚ] μὴ εὑρήσομεν χ. κ- ε. χ. ἑχάστοις αὐτῶνϊ, πῶς 
οὐχ ἂν πολλὴ ἡμῶν ἀσυνεσία εἴη;] ἄνοο ΟΟΒΕΤ, 

Τυϊά., Ἰίστιοβ 18---19. Κατὰ χόσμον χείμενα ἰγαιβροβό αργὸβ χορὸς γὰρ 
σχευῶν ἕχαστα φαίνεται. Ο, ἃ. 

Τοϊά., Ἰίστιο ὅ ἀἶθῃ Ὀὰ5. Οὔτε [τι] πολλά, ἀγθοὸ ΒΟΗΑ ΕΗ. 
Ῥαρθ 279, Ἰίρῃ 18 ἀΐθῃ Ὀ88. εἰ μὴ τ. ο. τ. ϑύναμιν (γ᾽) ἔδοξέ, ἀνθὸ 

ΟΟΒΕῚ. 
Τοϊᾷ., Ἰίστιθ 7 ἅ θη Ῥα8. στεγνῶν, Ἰϑφοῦ 46 Ῥο]]αχὶ 

--  πτ-- 2 ἀϑῃ Μᾶ8. Εὔειλὸς, ἀνοο ΟΟΒΕΤ. 
Ῥαρθ 280, Ἰίρῃβε ὅ. Οὕτω δὴ [ἤδη], ἀνοο ΟΟΒΕΤ, 

Τοϊά., Ἰίστια 18. Πάλιν. Ο. 6. 
- ἀνδμπὺ ἀογπίὸγο Ἰρηθ. Ξενοδοχέας, ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ. 

Ῥαρθ 281, Ἰίρπ 20. Ζιαμεγεῖ, ἀνθὸ ΜΕΒΗΠΕΉΗ. 

Ῥαρο 282, Ἰίρπιθ 2. Ὅ τι ἂν βούληται ἑκάστῳ, ἀνθὸ ΚΕΉΒΤ. 
Ῥαρθ 288, Ἰίρπθ 7. ᾿ἀποχρυπτοίμην [τι] τῶν ὄντων, αὐοὸ ΟΟΒΕΤ, 
το -- » 7Τὲ ὑγδιβροβό αργὸβ πειρῴμην. Ο, 6. 
-- -- 9. 4 ολοίην σε (ρου δηλοίην σε, Ἰαφροη δ ἰοιβ 168 τηᾶ- 

ΠΈΒΟΙ 8, ΒΌΡΡΕΪ 66. ΡΔῚ 1658 ὁαϊἸέθαγ8 ἀθρυΐβ Εἰβυϊθππθ). Ο. α, 

Ῥαρ 284, Ἰΐρῃο 4. Ὑπὸ λουτροῦ [ἀληϑινῶς] χατωπτεύϑησαν, αΥ̓Θ6 
ΒΟΗΝΕΙΘΕΒῊΗ, οὐ ΟΟΒΕΊ. 

Ὡς 
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Τοϊά., στο 6. Τοῦ λοιποῦ {γε), ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ. 

-- -- 14. (Τὴν) σιτοποιόν, ἀνθὸ ΒΟΗΝΕΙΌΒΉ. 

- -- 10. Καί ἐγαμβροϑό ἀοναπὺ ἐπισχοπουμένην. ἀνοο ΟΟΒΕΤ. 

-- -- 16. Ἵν δεῖ, ἀνθ ὑπ ρυδπα ΠΟΙΌΤ6 ὅθ τηδηθβου δ. 
Ῥαρθ 286, ᾿ΐσῃ 14. (Τὸ χατ᾽ ἐμὲ, ἀνθὸ ΜΝ ΕΙΒΚΕ, 

τον -- δ᾽ δὴ Ρ88. Τῆς δὲ χρηματίσεως {πέρι, ἀνθὸ 1ὰ τηϑὺρθ 
ἀπ τηδπαβοῦὺ οὐ ΟΟΒΕΤ. 

Ῥαρϑ 287, ᾿ΐσπ 17. ᾿“μείνονι, ἀνθὸ ἨΕΙΝΌΟΒΕ, 

-α -- 19. Μειὸν ποιοῦντες, ἀνγοο ΟΟΒΈΕΤ, 
- -- Συγκομίζοντες, ἄἀνοο ΟΟΒΕΤ. 

- -- 4 ἀδῃ 88. Ὄχϑου, ἀγοο Ῥ.-:.. ΟΟΌΒΙΕΗ. 
-- -- 8δάεη Ρά65. Ποιοῦντι, ἐπιμέλομαι {τοῦ μὴ, ἀγοὸ ΗΕ Τ- 

ΠΕΙ͂Ν. ἶ 
Ῥαρθ 288, 11-12, Καταλεγόμεγνον, ἀνθὸ ΟΟΒΕΤ. 
Ῥαρθ 289, Ἰίρῃια 2. ᾿ιδοῦηθ βαρροβόθ, ἀνθὸ ΝΈΕΈΙΞΚΕ,. 



ΝΟΤΕΒ ὦ. 

1. Ηδυρί, Ορυβο. 1. Ρ. 196 (ΟΕ. 9 Ρν. 207), 5ὰν Χόη. ἤοοποπι. ΧΥ͂Ι, 18. 
Π. Βνιδηΐβ (7.) Χόπορμομῃ ὀοοπουηϊβίθ, σου θαίίοη ἃ 1 ιἰβύοῖτο ἄθ ἴὰ 

ΒΟΙΘΠΘΘ 8001816, ἄδη5 Πουμο δαϊοϊίχιο, Νο. Ὗ. 1880 

ΠῚ. Μϑ8. 6 Τ᾿ Εἰοοποταΐααθ, ἃ ὕθβθθᾶ. ΡΙαί. 238, Νο. 1 (2). πχουσα δὲ 

αὐτοῦ χαὶ περὶ οἱχονομίας τοιάδε διαλεγομένου. εἶπέ μοι ἔφη, ὦ Κριτόβουλε 
ἄρᾳ γε οἱχονομία δ᾽ ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἔστιν. ὥσπερ ἡ Ἰατρικὴ καὶ χαλ- 
χευτικὴ χαὶ ἡ τεχτογιχη; ἐμοί γε δοχεῖ, ἔφη ὁ Κριτόβουλος. Ἦ καὶ ὥσπερ 

τούτων τῶν τεχνῶν ἔχοιμεν ἂν εἰπεῖν ὅτι ἔργον ἑχάστης οὕτω καὶ τὴς οἰχονομίας 
δυνάμεϑ ἂν εἰπεῖν ὅτι ἔργον αὐτῆς ἔστιν; δοχεῖ γοὺν ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οἶκο- 
νόμου ἀγαϑοῦ εἶναι εὖ οἱκεῖν τὸν εάυτου οἶχον. χαὶ τὸν ἄλλον δὲ οἶχον, ἔφη 
ὁ Σωκχρατῆς, εἰ ἐπιτρέποι τις αὐτῷ οὐκ ἂν δύναιτο εἰ βούλοιτο εὖ οἱχεῖν 
ὥσπερ καὶ τὸν ξαυτοῦ. ὁ μὲν γὰρ τεχτονικης ἐπιστάμενος ὅμοιως ἂν χαὶ ἄλλω 
δύναιτο ἐργαζεσϑαι ὅτι πὲρ καὶ ξαυτῷῶ χαὶ οἴχονομος γὰρ ὠσαυτως. 

ΙΥ. Ῥαρθ 247, ἃ 1ὰ ἔπ 46 1ὰ ποίβ 28. -- “πωϑείσϑω ἂὰ Ῥαβδὶἢ, ἄνθὸ 
τὸ ἀργύριον Ῥοὺ 5α7ού. 

Υ. Ῥαρθ 269, ἀναπὺ ἀθυ πόσο Ἰρτιθ. τυγχάνειν] ϑομῃποία. τυγχάνειν ϑοάθιω 
5θη8α ϑοοὶρὶδ, ααθηὴ Βαθοὺ ἐπιτυγχάνειν, Ἰη ογρυθίθηβ: οοῦ τηθϑτὰ 6886 ἄοο- ἡ 

ὑγῖπδτα ἔογέαπαύατη“, 46 αυο 1ΠΠ1π8 νου ὈΪ αδὰ ἀοϊοραὺ δα Ηοὶπα. δα Ζλευμάθηι. 

Ῥ. 827. (ρ. 280 Α ἀλλ᾽ ἀνάγκη ὀρϑῶς πράττειν καὶ τυγχάνειν --- οὰ Ἠοϊπᾶ, 
δηπούθ: καὶ τυγχάνειν γγοροϑίξὲ δοπιροίοηι βογὶ -- “ οὐ 1] οἷξθ οηοη Ὁ. 97 ὁ 
ἃ Ἐπτὶρ. Ηές. ν. 809. 

ΥΙ. Ῥαρ 979, δὰ Ὀουὺ 46 16 89 Ἰίρπθ. Οἵ, ῬΙαύ. Οἴἷο. 8: -- τρέψεσι χαὶ 

περιπάτοις ἀριϑιῷ τεταγμένοις χρῆσϑαι. : ἷ 
ὙΠ. Ῥαρθ 286, ἀθυπίὸγθ ᾿ἰρπθ, αργὸβ ἔχει: ἔχοι ὃ ν. Κυᾶρον. ὅ4, 17, ὅ. 

ΥΠΠ1. Ῥαρθ 287, Ἰίρπο 12, αρτὸβ τυγχάγοιμι: ν. Κυΐρον. δ4, 17, ὅ. 

1. Τγουνόθβ ἄδηβ ἢ Θχθιρ]αῖνο 6 ᾿'ἀϊξΐοη Ηδομοίΐθ, ἰΐγαρθ Ὧ6 1879, 
165. ὑγο]β ῬΓΘΙἰὄγθθ, θὴ ὑδίθ ἀθ6 σοὺ βχϑθιιρ]αῖτθ, 165 δαΐγθβ, ἃ ἀθ8. ϑηᾶγοιίβ 
ΟΡ ΘΒρομαδηῦ ΔῸΧ Ῥᾶρθβ οὖ Ἰίρμθβ ἀὰ ργόβθηξ γοϊατηθ οἱ-δργὸβ ἱπα]α 6θ8. 
Π6 ΡΙυβ, οὗ. ΟἸ. τγδιχ, Νιούϊοοβ δι ϊοσγ αρ]υίφιοδβ, Ὁ. 114, ου ευιο ογἐηιιο, 
1879, Π, ν. 489. 

2. δ εἐἰΐγϑ οϑὺ 6 1ὰ τηδίη ἅθ (ἢ. ατὐδῦχ, δὲ 16 ἐθχέθ ἀὰ Οοτητηθποθιηθηῦ 
Ὧ6 Τ᾽ Εἰοοποηιέψιιο, ααὶ 5αϊδ, δϑὺ ἀπθ ἐγαπβουιρίϊοι ἕαϊέθ ἐξόν] θιηθης, ἃ αρτὸβ 
16 τηδησβουϊῦ, ρὰν Μ. ΑἸΡονὲ Μαγύϊη (ΟἿ, Μέϊαηφοβ α᾽ αγοϊιδοϊοσίε δὲ α᾽ 7υἷ8- 
ἐοΐγο ῬυὈ]1όβ ραν 1 ἤἴοοθ ἔγαπφαῖβο ἄθ Ἔστι, 1882, οὰ Μ. Μαγέϊπ αϊξ αὰθ 
66 πηϑηθβουῦ οϑὺ ἀὰ ΧΥ" 5ἰδοῖθ, οὖ αὐ} 16 ογοϊὺ ἅἄὰα οορὶβύθ Φοβϑηποβ 
Βουίαγιοία). 



εξ, με»... 

ἘΧΤΉΛΙΤ 

ΡῈ 1 ΖΕΙΤΒΟΗΒΙΕῪ ΕΠ, ΠῚ ὈΞΒΤΕΒΒΕΙΟΗΙΒΟΗΕΝ ΑὙΥ̓ΜΝΑΒΙΕΝ 

Τ. 81, 109 Ἰῆνγ., ραρθ8 74ὅ--748, 

Ιῃ ἄθῃ φϑθῃσίθῃ βόα] θη ΕὙΔΠΚΥΘίΟἢ5. δἰπα αἰ ουβίθῃ οἱ! 
ΟλρΙϊ6] 465 Χϑπορβοηἐβομθη ΟἸΚΟΠΟΙΠΉΪΚΟΒ. 415 θοῦ γθ νοτρθ- 
Βοιτίθθθη. ᾿θαῖᾶσθ οὐκΙᾶνὶ βίο, ἄδ595, βου Ποῦ. νγϑῖββ, ἴῃ 

ἀθὺ Ἰοἰχίθῃ Ζο]: υἱϑῦ Αὐβραθθη ἀἴθϑοθ δ ίοκοβ ἴῃ ῬΑΙῚΒ 6Γ- 
ΒΟΒΊΘΠΘΗ 5᾽πη4. [{π|01 ἀἴθϑθη ΚαΠΗ {{ πη8 παν 16 νου] θρθηάθ, 
ἄθγθῃ οὐβίοι Αθάσποῖκ 1878 θυβοιίθη, ἴῃ Βοίγδοις Κοιημηθη. Ζυγαῦ 

ἰβύ δι ἢ 516 πίοι γοὴ ἀοὺ Αὐΐ, γγ16 ὙΠ πη5 ΒΟΒα]αβρ θη ἄθηκθῃ. 
16 Ἐπη]οιζαπρ,, Θη ποτησηθη ον Ηἰβίοὶγθ 46 1ὰ 1ἰ{{όταίαγθ φυθοαθ 
γοη Α. Ῥίθυτοι ἰδύ οὔνγαβ αὐ γ ρ᾽ απ ὈράδΥ ἴῃ τπαπόῆθη Ῥαποίθῃ 
οἰπθι ὙΥ θοββθύπηρ, αἀοὺ ΟὈμΘηΐδι ἰδ πίοι Ὁ] ἢ τη 5510; ο6- 
δἰ θοιθῦ:; τϑῃο 685, γα οἷηθ ΕΥΚΙ τα ηρ' ΘΒ Ιβοηΐ, 86. ΟΠ6. οἷπθ 
ΒΟΙΟΠΘ. φΘΌΠΘΌΘα, τβγοπα ἴῃ θη Νοίθῃ τθῃγίδοι Θ᾽ ΘΙ ἰδ 
Βίηρο θθμαπάοὶ νγουάθη. Ὀάαρθρθη ΔΌ06᾽ Πα ἄθι τ. ἄθη Τοχί 
Θἴμου Βο  Ὀϑίβπαΐσθη Βθυ βίο. πἀπίθυζορθη ἀπᾶ ἄθϑβθῃ ΟΟΥΤρίθ θη 
Δ ΠΙΘὮΤΘΓΘη [616 561 08ὺ Ζπ γ ΥΌΘΒΒΘΙ γϑυβαοης. Απὶ τηθἰβίθῃ 
ΒΟ. Ιοϑϑί ΟΣ 510} Οοὔδι δη, ἄθββϑθῃ Οοη]θοίπσθη οὲ [δὲ βϑτητ 10 ἢ 
δαΐοθποιηθη ἢαῖ. Ναῃ πηίοι]θρὲ 65. Κοίποπι ζυγθ οὶ, 4855 (Θ᾽ 
ὈοΥ πο Κυκον οοταᾶθ ἴπὶ ΟἸΚΟΠΟΙΙΪΚΟΒ ΤΘΠγΘτΘ ΒΚ 616 ἢ 
ΘΙ δησοηα ϑιμθηαϊτέ παῦ: τπθῃ το ἢ} ΔΌΘΙ βἰπα βοὶπθ Οομ]θοίασθη. 
ΒΘ ἢ τ 10 ἢ) ἀπ ἀδῃθ ἀπ ῃ] αν. 8.0. βορσγοι δ᾽ οΥ, ὉΠῚ ΠῚ 

οἷ Βοίβρίθι δηζα γθι, ΠῚ, 7() ἐγώ σε οἶδα (8ι. ἐγώ σοι σύ- 

1, 1,65 ομτῆτοβ 46 ὕθηγοὶ απὰ οοπέϊοηὺ 1’ γέ ϊο]6 46 Μ. Βοθθ ΚΙ 856 βάρρου- 
ἰοπὺ, ποίδτημηθηύ, ἃ 1 δαϊξίΐοη 1,. ΠΙπάονῆ, 46 ἴὰ Βι ]οέμθοα ῬὨ]]ο]ορίοα 
ΤΘαθΠΘΡ Δ ηδ, ΘΟΙΏΙΊΘ ἃ 66116 46 Μ, ϑοθθη ΚΙ, 1αἰ-τηδτηθ, ΒΘυΟ ηὶ, ΝΥ ΘΙ ἀγαδηῃ, 
1876. ἰ εἰθή ὁ, 
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γοιδα). .. ἀνιστάμενον, νγᾺ8 σᾺΤ πἰομΐβ. {{π 510 }} μαΐ; ἀἄθῃη υγῖθ 
5011 πιδῃ 8ϊ0}. αἴθ Οουταρίθὶ σύνοιδα οΥκΙἄτθη. Μαρ τηδῃ ἀΪΐθ 
Ὁ θυ] οθγαπρ τἱΐ ἘΠ ΚΙ ομύ δα βοῦν, 15, 120 (νρ]. 48), νγϑππ 
ἀἴθθθ [6116 συγ ΚΠ] 1οῖ 61] δύ, νου οι ρθη, οὔθυ τηϊύ ὅδαρρο σοι 
ἴῃ σὲ ἅπάοιῃ ΟὗΘΙ τηἷἱξ Οδιηοταῦαβ ἀνιστάμενον πᾷ αἷθ (ο]ρ6πη- 
ἄθη Αοοπβαίγα ἴῃ ἀθη δ ν νϑυυγδη θη, 50 υἱϑὶ ἰδ βίομϑθι, 888 

ον Ηθιδιιβοθθθυ πῖον Οὐθϑὺ πίοι [Ὁ]ρ θη ἀπτθ. Απ ἀθυβθί θη 
ΘΥΘ116 ΔΌΘΙ δὲ Οτασιχ οἷπθ οϑῃζ τἱορα Βοιμθυκαηρ' ΟΟὈο 5. 
Ἰρπουθυ, ἀδ85. πϑγ]Π 10}. ἐπὶ μὲνιχωμῳδῶν ϑέαν οἴπο Εγυν ἅμ ππΠρ; 
αἀοὺ τραγῳδοί πἰοις βίθμθη Κύὔύηπθ, νῖθ αἴθθ. βομομ ἃ 9 Ζθῖρϑ. 
ΕΎΘΙΠΟἢ Ὠαίίο 165. Βοῆοπ ϑδαρρο ροϑαρὶ ἀπά ΤΊ ΟΠ 6 Ὸν 415 Οοθοί, 
ἀοι κωμῳδῶν τὲ χαὶ τραγῳδῶν ϑέαν Ἰοβθῃ Μ1}}, μὲν τραγῳδῶν 
τε χαὶ χωμῳδῶν ϑέαν φΘΒΟΙ ΘΌΘΗ. 

ΠοΟἢ ΣΙ νγϑμάθῃ 5 21 46Π1, νγὰβ Οὐδαχ 86 108. ἐν ἀἰθ Ὑ61- 
θοββούπηρ' 465 Τοχίθβ ροίμδη Πα (1). Π]Π, 2. βοιγοῖ δὲ οἱ. οὐδὲν 
γυλείω ἴὰν οὐδὲν πιλέον, οΥΘηθΔΥ τγορθι 65. ἐοϊ σπάθη μείονα; 

ΔΌΟΘΥ οἱ ΤΘΒΕΙ ΡΟΣ αταπα σὰ ἀΐθδθι ΑΘΒάθγθηρ: ἰδ πίομξ νουπδη- 
ἄρῃ. 1, 0 τῶν αὐτῶν ἵππων ἀγαθῶν τε εἰς τὴ χρῆσιν Τὰ τ. αὖ. 
ὄντων ἀγ. εἴς τὸ τ. χ' Ὑηαβ πἶον τῶν αὐτῶν ἵπττων θ0γ 160 
ΘαημΟγ7)η,) 8011, δύ πἰομῦ ΔΌσαβθ θη. ἘΠ δῦ οιθυγίβθ [055 τῶν ὅσε- 
στῶν τὰ ΒΟ, γΘΙ θη, τῖθ ἴ0 ἢ (δίαᾷ. ΠΠ, 99) γογρϑβοιαροη Πα Ὁ6, 
ὄντων ΔΌΘΥ τηΐξ βμύρβο 4π βίγοιομθη. γαβ ἄδϑ Ηγυρϑυθαΐοη γοῃ 
τε ΔΗ ΘΕΠ, 50 τ γὰθ 68. σὰ υγοῖς ΠῚ Πγθα, ὑγϑπῃ ἴθ Βΐον σοῖρθῆ 
γγῸ]Π6, τνῖθ νἱθ 16 ϑίθ! θη οοϑπάον! πυϑυάθη τη ἰϑβίθη, ὑγθ ἢ Δ ἢ 
Θἴπθ 8016Π6 [γϑῖθυθ ϑίθι απρ ἄθι ῬΑΥ 6] πἰοηῤ σαρθῦθῃ ψν}}}. 
Ι61 θορηΐθθ πο ἀπο δῖ αἴ6 Γἰἰογαίασ 61 Καμπου δἀπϑή. 
Οτδπη. 115, 7900 Απμῃ. 2 τὰ νοινγοίβοη. 88 Ο]θίομο οὶ νοὶ 
ἄον. Αϑπάθηιηρ ΙΥ̓́, 18 ἐγειιμελεῖταί τε... ὅττος κῆποι" ἔσονται. 
Ἀποἢ ΥἹΗ, 16 μαῦ ατασχ ἤδο Οοδοὶ ἃ οἵ τὲ ϑεοὶ δοβομτι θη. 
ΙΝ, 1 αὐτὸν { αὐτῶν, νγὰβ 510} ἀστοῖς ἄδη Θοοθηβαίζ ἐργάτας 
ΠΡΕΉΝ γγϊτθ, ὑγθηῃ ξμτειρον Οἢπθ αὐτῶν (πασῶν τῶν τὲχ- 
νῶν) βίθῃθη Κῦπηίο. ΤΥ, 9 τῶν ὡπλισμένων τε χαὶ τῶν φρουρῶν 
ἐν τῶν ὦπλ. φρουρῶν, νγῖθ τηΐν Βομοίηὐ, ταῖς Βθομί, νυῖθ 8 6. χοϊῖρί 
πηα Διο} ἀθι αθοθηβαί τῶν χατοιχούντων τε χαὶ τῶν ἐργατῶν 
ΘΠ ἢ]; αἴθ κατοικοῦντες ΘΗἐΒΡΓΘΟμΘὴ θη φρουροί, ἀϊθ ἐργάται 
ἄθη ὡπλισμένοι. ΤΥ, 18 δύ τηϊξ ἄθμι Ζαβαίχθ γοὸπ ὁ νεώτερος ΟὝΟΘΥ 
ὁ “Ιαρείου ἰπίοι Κῦρος ἄθῃ βομν θεῖο Κοίτθα. πίθοις ἈὈρΘμο θα ; 

1. ὙρΊ. αἴθ Αὐῇζάμ!ππρ' ἴῃ ἄθτη Ανὶβ τϑ αὐ ἃ 16. οοπϑυϊξαϊίου ἀπ ἰοχύθ 
ἀ6 Ἰὰ ργόβοπίο ὀαϊ οι οἱ- ἀθναπὺ, Ρ. 290 ἢ. πἀπᾶ ἴῃ ἄθν ϑε! δίδηχοὶρθ θυ 
οὐὐΐααθ Ν. 5, Υ1Π], 441. 
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ἀθγῖρθηβ μεθ. Χϑη. παν ὁ Δαρείου, νγὶθ ἴ6 ἢ} γουβοῖ]αρ, βοϑαρ, 
ΟΠ ΠΟ ὁ νεώτερος. ΑἸΘΙ ρϑηϊρί. 65. πἰομ 8 19 πιῖϊξ ΒΟΠ ΒΟΥ 
σελὴν. ... τεταγμένος “ὰ βἰγ6ἰομθη; αἴθ ραηΖθ Εγοσίθγπηρ᾽ ἴῃ 88 18 
ππηα 19 ἰβδὲ ππροῃῦτο ππα ἀυτοῦ αἰθ ΕΠ] ΘΠ παρ θη δὰ ἋΘΥ Απᾶ- 
θαβὶ5 νυ δοῃίρ. ΥἹ, 2 βγοῦν ἀοὺ Ηθυααβο Θ᾽ πὶ ΠΘοΝ ΠΔ 0 ἢ 
Οονοί ἕν᾽ ππᾶ πειραϑῶμεν, ἀδπη Δπ 0} ΘὈΘη 8115 τα ΟοὈοί, ἄθιη 
10 ἢ} ΔΌΘΥ Βἰθυῖη πἰοῃὺ ὈΘἰβύϊημηθ, συνομολογοῦντες, ἅπάοις ἸΘάοο ἢ 
45. γουδαθροῃθπᾶθ ὁμολογοῦντες ἴῃ συνομολογοῦντες. Ναῃμ ἰδὲ 
ΔΌΘΙ ὁμολογεῖν φουγῖββ ΘΌΘη 80. ΠΌΠΘἢ υγίθ συνομολογεῖν; 8Ό0ἢ 
δύ 5:0} πίοι ὈΘρτ ἔθη, τνὶθ ἀοὺ Τα ουροϊίου ἀδγϑι νυ ]16ῃ 
βθίῃ 50116 συνομολογοῦντες ἴῃ ὁμολογοῦντες τὰλ ἅπᾶοιπ. ΥἹ, 9 
ὙΠ αταῖχ ἀἰθ Ὑγοτίθ μαϑεῖν τε ὁάστη ὑπ χαὶ γον ἡδίστη 815 
οἷπθ Του ρο]αίΐοη Ὀθβοιἐρθη, αὶ 1ὰ 'πὶ ὙοΥΒΘρΘ μΘμἄθη πο β 
ϑοβαρὶ 86], νγὰβ αἴθβα Πθοδρι ἰδίου. θορουπαάθη Κῦππηίθ. Ὠ 16 
Ὑγοτίθ βϑίθῃ οἷπθ Βαπαθθιμθυκιηρ; ἀοο Ὀ]ΘῚθ06 685. ἱπη ἢ Ϊἢ 
τη ρ] 0, ἀἀ885 ΠΟΘ ΠΠΘΉΤΘΙΘΒ ἴῃ ΟἸΘΒΘΙ ΚΘ [6116 ἱπέθυθ ο ο 56]. 
Ζιν ΝΟ δὲ βίο} αἴθ 5.6116. 418. οἷπθ ΕΟ σου ηρ' 818 (6 πι, νγὰβ 
Οδρι6 1] Ὑ οηὐμϑ!, οὐ κΙάσθη. θὰ. ΔΌΘΙ ΒΙοῚ αἰθ γϑιβθίζαῃηρ Οἱ ΠΘΓ 

ΟοἸσπθ (δίπα. ΠῚ, 25) βἰαξρϑία πάθη. χὰ Πα Όθη βοιθὶπέ, τγᾶβ 
ἀλη υγοϊΐοσθ Αθμάθυπηρθη ἩΔΟῚ 510} χορ, 850 ϑϑὺ βῖοἢ}Β}ἨἜ ΑΘΓ 
αἴθ οὐὶρθ [6116 Καῖη οἷη β᾽ομθυθα σέῃ61}} {ᾺΠ6η. Ἐδ Καπη 18 
Ἰοίομδ ἴῃ ἄθπὶ 5 ἴοκο, ἀ(85 χὰ ἀρ. Υ͂ ρομῦτι, οἷπθ Θ'[6116, αἷθ6 
οἴπθ 5010ῃ6 Βοιμθυκαηρ' Θηἐ 61, Δαβρ ἈΠ θη δοίη. ΥἼΙ, 21 ἃ τῶν 
ἔν τὰ τῶν, υυῖθ βοῆοη Τιὔνγθη και φοβομυίθ θη Βαίθ. Ὑ θα 
γγο] Π δ᾽ ἃ; ὑπ 50 ἄθη ΕΘΠΪΟυ Ἰϑἰ οί σὰ οὐ ΚΙ γθη: ππϑῃ ΚΆΠΗ 
δα αἴθ δ πῆρ ὙΘΥυθο Β] πηρ γοῃ δέ ππᾷ τὰ ἴῃ ἄθη Ηδηβο νυ - 
ἴθ. γϑυυγθίβοῃ. Υ1Π|, 20 τνγουάθη αἷθ οτίθ χατὰ χόσμον χείμενα 
πὰ 0ἢ φαίνεται φοϑί6}1, 4 πἰθάπτοι αἴθ 5.6116 ουβὲ γϑυβι πα] ἢ 
νγοθ. Ὀθ86 Αθπάθγπηρ παὲ νἱθὶ ἐγ βίοῃ. ΕἸητηα] τὶ σχευῶν 
ἕχαστα ἀδάθτοι πξ Ποὺ Ὀοδυϊπηπηί, ἄδππ σουίππί πηδῃ 50 ἄθηῃ ϑηί- 
ΒΡΥΘΟΠΘπ θη αθρθηβαί χὰ ἐχτοδὼν ἕχάστου χειμένου. Νίδῃ Τηπ88 
ἀἴο 6116 50 ουκιάσγοη: {{6Ὀτ΄ρθπ5 υυῖγὰ ἀδάπτοι ΒΟ οη 811685 (7646 
Β ἀπ ΠΟ Κοὶς πὶ Ἠδι56) βομῦπου, 16 Βδπμ ΠΟ ἑθη ὑγογάθῃ 
πὴΐξ οἴπθπὶ Ρ]αἴχθ γϑυρ] θη, τγὸ θυ ΟἿΟΣ βοίπθ Εδῖθυ ὈΘρϑεΐ, 
οἴνγα ποῖ ἄθμι Μαγκίθ. ΓΧ, 7 πάλιν ἔπ πάντα. Τδ88 πάλιν ΒΪΘΥ 
βίθ θη. Καπη, πηξοι]θρε γγὸ] Κοίπομι ζυγθί οὶ ἀπᾷ πδη ἡπᾶρί ἀἴ65 
Ὑου σου Π]Π 10} ἰπ ἄθη [ΓΘ θουβϑίζι ρθη: Δ ΌΘ. πάντα ἰδὲ πἰομί 
Δ Πρ. Μαὰ Κῦπηϊο ἀδῆου ὅθ ἃη πάντα πάλιν οὔδι πάλιν 
πάντα ἀθηκθη, ὑσθπῃ 516} Πθουπαπρέ θυνγθίβθη 116886, 8885 τάλεν 
ΠΙΘΥ πο μυγοπαϊρ ἰδέ, Ὑ ον γ  Ποἢ. ἰδὲ αἴθ Ετηθπἀδίϊοι. δολοίην σὲ 
[ὰν δηλοίην σε Χ, 8, πϑθγοπα τῆὰπ ὈΙΒμοΣ αἴθθθ  οὐίθ πδο ἄ6πὶ 
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γογρᾶηρο νη Η. ϑίθρμδηιβ 415. θἷπο [που ΡΟ αὐ οπ. ἀαβοοϑο ρθη 
μα. 516 δύ βἰπηρ ΘΙ 556 πηα ρα] ορ ΡΠ ἾΒ0}} 16  ομ θυ 415 Οὐθ 1} 5 
χηλοίην; δα} βέθιξ ἄθῃ Χϑη. ἀὰ8 ροθίϊβοιθ δολοῦν νγὸ} δ, ἀδ5 
ΘΓ 80} Ογγ. 1, 0, 28 φρθυδαοιί, 

{6061 πἰομῦ νγθηΐρθ 5.6 ]16η, αἀ16. πητηδρ] ἢ Π 61} βϑῖη ὔμηθῃ, 
ἰδὺ ἀοΥ Ἠθιδαβοθθοι οἰηΐδο Ὠϊηνγθορθραπρθη. 80. «2. Β. Υ, 8 
βαλεῖν, 488 φυγίβομθῃ δραμεῖν ππᾶ πηδῆσαι ἀπ οὶ ἀον [0π06- 
β πη οἷ} 465. Αὐβάγποκοβ βοὴ. δα Πρ; ἰδέ, 18 ἀποχωλυόντων, 
γγᾶ8 Οἷη ΠΗΡΑΒΒΘΠαΘΥ Αὐβάγποῖςκ ἀπά βομοη ἄπτο (88 γουϑιϑ- 
ϑϑμθηᾶθ ἀποχωλύῃ νου οι; ἰδέ, ΥΠΠ, 10 διδόναι, 4885. ρδ᾽ 
Κοῖπθ Οοπβδίγποιίίϊζοη χα βδϑοὺύ (οὐ δ ῦ6 ἀδίίν διδοῦσα νοι 66). 
Αποὶ γϑίομθῃ Ὀϊβυγθῖ θη ἀ16 ἴῃ Οομμπηθηΐανθ γουρθ υδοιίθη Εν- 
Κιϑγαηρθη πος 8.8, ατὰ ἀ16 [Π6Ὀ06}]1οἴθυιηρ τὰ τϑο μου ρθη, 
4. Β. ΥΠ,, 8 ὑπισχνουμένη μὲν πρὸς τοὺς ϑεοὺς γενήσεσθαι Ῥτο- 
τηθίίαηί 6 5΄δάγθδϑδηΐ ἃιχ αἴθιχ, ρῥτοιηθίζδηῦ ἃ ἰὰ ἴαοθ (68 
ἀἰθαχ᾽; ἄθπη ψὸ ἤπάθί βίοῃ. οἷηῃ Βθὶθρ {τ ἀϊθβθ Οὐμπβίγ ποθι Ὁ 

Πᾶσα Κομητηῦ ΠΟΘΙ 16η68 μὲν, ΠΌΘΙ Ὑγ 68 ἀθὲ ΟΟμαπμηθη αν πο 8 
θθιηθυ κί. Πδ88 68 ἄθῃ [Ο]ρϑπάθη χαὶ θη βρυϊομί, τχῖ Βυο θη θ8 0]. 
πιθὶπί, υυϊσγα νγῸ] 76 φι ΒΟ νγ υ] ὁ} Φθιηδηα σαρθῦθῃ. -- ΥἼΠῚ, 11 
εἰς τὸ μέγα πλοῖον τὸ Φοινικικόν “ἸΒΟΠΟΙΠΙΔΟΙΟΒ ρϑ]6 ὀν ἀθμιθπί 
ἀπ οογίαϊ πη γαΐββθαι, Ὀΐθη. ΘΟημὰ 8]ΟΙ5 ἀδηβ 16 ρογί ἀ᾽ Αἰ πὸ 68, 
ααἱ, 58η5 ἀοαίθ, [αϊδαῖϊν πῃ ΒΘ γ 06. Τόρ 161 ΘαΐγΘ ἀη6 δα 6 60Π}- 
ἰγόθ οἱ Αἰμβὸμθϑ 80. πα βομηθίάθυ ἀἰθ {{6006υ]]1ϑἔθσαπρ' οὐκ τί. 
5011 65. ΔΌΘΙ 80 νγϑηΐρ' φΊΌβ86 ΡΠ ΠΗ ΚΊβομ 6 ΘΒ 6 ἴῃ ἄθι Ηαΐθη 
Αἰ θη8 ροροῦθη Βαθθηῦ ὙάγΘ οἷῃ Ὀθβεημτΐθβ ΘΟ ΠΗ φϑιηθίηίΐ, 
80 νγτᾷθ ο6. Χϑη. δηάθιβ Ὀθζθίομηθί πα ῦθη. {Π0Ὀ}]ρΘὴ5. ἰδέ π8 0} 
ΘΥ σαηχθη ΒΒ] ἀθγαηρ; ἀα8. ΒΟΒΙ ἢ 415. οἷῃ ΘΊΌΒΒΘ5. σὰ ἀθηκθῃ 
(νρ]. 8 18). οῃῃ Χϑη. 8 11 ἐν σμικροτάτῳ ἀγγείῳ βαρὺ υπᾷ 
8.17 εἰ οἱ μὲν ἐν τοῖς πλοίοις καὶ μικροῖς οὖσι, 80 Φ1}} ἀϊ68, νυῖθ 
Ὀοβομπθιβ αἷθ Ἰοἰχίοσθ 5..6116 σϑὶρί, νοῦ ἄθῃ οι θη ἀἰθου πδπρί. 
Ἐπ ἰδὲ ἀδπον πἰοιὺ εἰς οὐ μέγα πλοῖόν τι Φοινικιχόν (γ9}. Βαϊ- 
βίδηῃ Φϑγ θυ οίθ ΓΧ, 21) σὰ ΒοΠγθίθοη. --- ΥΠΙ, 19. ἰδὺ τϊί 
ἄθν Βομγοίθαηρ χαλὸν δὲ καὶ --- ὃ πάντων χαταγελᾶσειεν ΑΘΓ 
Θ.6116. πἰομ δαυΐρθμοϊίθη. --- ΧΙ, 1 χαὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου ἀμ- 
φοτέρων ὑμῶν “65. Θἤο565 [61168. 418 ὙΟῈ8 τηόγ 62 ἴοι5 108. ἄθυχ 
465 Ιοπδηρθ8᾽. Ὠΐθ86 ΕὐκΊ γι ηρ ΒΘ θἰμῦ ταΐ ἀπ μα! αν. ὙΠ] τηδη 
ὑμῶν γου οἰ ἀἰρθη, 50 υυὶ γα τηδῃ γγυ0] τἀμφοτέρων ΒΟὨγΘΙ ΘΗ τη 556. 

Ι0] θοιηουκο ποῖ, ἄδ85 1, 17 χαὶ νοΐ πολεμικάς ποις 8116 
Ηδη βοι γι θη. μά θθη, βομᾶάθιῃ ἄα885. 68. ἰῃ ΒΗΚΙ, 681. Εθθη 
ἀθθῃ 810 ἰδὲ 68. ΒΘ. φυγοὶ 6] Πα, οὉ 65. σορ Χοη. μοιτ τέ. ὙΠ, 
15. ἰβί ἢ νοῦ εἴ τὸ βο!οῃ νου Ηθίπάου φοβίσ οι πογάθη. Χ, 10 
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ἰδέ πἰομς ογυγίθβθη, ἀδϑ5 ἣν ἰδ τἱομεῖρο ΤΠιϑβατί ἰδὲ; αἴθ Μϑ ΖΔ] 
ἄγ᾽ Ηδηαβο τ θη οηἐβομοί θὲ πἰομίβ, ον Ὀοϑίθ Οοάθχ δἱοίοθί ἡἦ 

ἀπ δὰ ἦε Κοπηίο Ἰοίοιιέ ἣν θη ξβίθιθῃ. 
ὕδθθον ἀα5 οι πἶθθ 465 ΟἸΚΟΠΟΙΪΚΟΒ σὰ ἄθη ΑΡοιηπθιηο- 

προαπηδία, Βρυ Οὐ 5.0} ἀοΥ ἩΘΥΔΊΒΡΘΌΘΥ 5. 24 (Π) ἀδῃΐη 08, (855 
αἴθ Β ιν οἴπθη ΤῊΘΙ] 16πθ5  υκοα ὉΠ οέθ, νγϑιοοβ ΘΗ. ΖῈΓ 
γο μοί ἀϊρτιηρ 4685 ϑοκτιαίοβ σϑρθηῃ αἷἰθ Απβομα]αϊσιηρθη (685 
ῬοϊγκΚιδίθβ νϑγίαβϑίθ: ᾿Οθέξθ δροϊορίθ οοιηργόμπαϊ, οαΐτο 165 Μό- 
τ ΟΣ 0165 οἱ 1 Πἰθοπομιίᾳαο, ρθαἐ- δέγο διββὶ 16 Βεαπαποῦ. 

(εν...) ΚΑΒΙ, ΒΟΗΕΝΚΙ,. 

1, 1,1562Ζ: 5. 25 (δα, ἘΜΌΣ 1878): οὺ γόουθ2, οἱ-ἀθυδηΐ, 16 ποίβ 2 ἀθ 
Ια ρᾶρθ,,244. Η. α. 



ἀδνοΝ ἰδνρου Ἔν" δὶ Θὰ ΠΥ .τ. αἰ! φ: ἶ νὰ μιοβο αρίην Ἶ 

; ἰᾧ. χορὸ οἐβϑεδι αν δ τορι φάφαλαιο ἀϑθ χήϑαίταμι 

“δ χθ κι ἀήοίϑ! ἰ σΟ Ὁ ἀλοι Η 

αἰ λ αο ἢ “Ὧν πο ΘΟ 2). ἐϑν. ΒΕ ΠΑ ὁβῇ. ᾿ϑ0 
»πρ αἰήῳν ΟΕ (Α. πράοθθ α6 8}. τϑῖν 9: τη μηαι ε 

ἤϑ ᾿πϑ ηοψου ΗΝ ὟΣ: πο πο} ἘΠ 90 ποθι ἡ 

ϑοσμο τ ἐμηβο οἶδ. Άϑς ΚΘ δοῦ φαιτρ δίον 
πὸ. ἐἰπο ἀμρη οἰαοίοα. ΒΗ 50, τοὐεδήλιον ΒΟΉ ΜΙ 

᾿ δ δ: 1 η88 αριαποῆοοϑ! ἀφ: 

ἰΉΣ ΜΧῚ Ἡὐκ βοθει Ξ ΑΙ 



ΡΙΠΤΑΒΟΟΝ 

ΥΙΕΝ 

θΕ 

ΠΝ ΜΟΞΘΤΗΝΝΕΗΕ 

ΤΈΧΤΕ ΟΒΕῸ 

ΒΕ ΒΕ ΤῈ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤ ΡῈ ΜΑΡΕῚΡ 

ΑΟΘΟΟΜΡΑΘΝΕΒ; ΟὟΝΕ ΝΟΤΊΟΘΕ 508 ΡΙΩ ΤΑΒΟΥΕ 

ΕΤ 508 [11Ὲ85 ΒΟΒΟΕΒ ΒΕΤΙΑΎΥ͂ΙΕΡΕ ΠΕΜΟΒΤΗΝΝΕ 

ὈΌΝ ΑΒΑΌΜΕΝΤ ΕἸ ΠΕ ΝΟΤΕΞ ῈΝ ΕΒΑΝΟΑΙΒ (ἢ). 

1. Οδέξθ ἐαϊέϊομ. οοτητηθ 96 116 46 Τ᾽ Ἰοοποηιίφιο ἃ6 Χόπορμοῃ, ἔαὶῥ ρατεϊθ 
Ὧ6 14 Νοιιυεῖϊε οοἰϊοείίον 6 ΟἸαβδίηιιοβ ἀθ 1ὰ Ἰρταῖτ Ἠδομοίί οὐ Οἷθ. ἘΠ16 
εβδύ 46 ἀέοοηῦγο 1880, Ῥίθη αὐἶανοϑο 16 ταὶ ]]όβίτηθ 1881. Ἐπ 1ὰ τοργοα ϊβαηΐ, 
ὩΟῸΒ ὑγδηβρογίομβ ἃ ἴα ἤπ ἰὰ «Νοίϊοαθ 5Ὲ1 168 ΒουΓΟΘβ ἀθ ἴὰ νἱθ 4θ Ὀέόχηοβ- 
ἰμὸπο, οὐ ᾿Αν β σϑ δῦ ἃ 16 οοπβυϊαὐϊον ἄπ ἰοχίθ Νοὺβ Κ᾽ ΘΟΙΏΡΥΘΠΟῺΙΒ 
π «Αἀάοπᾶα οἱ οουτϊροπᾶδ» αἹουαΐό δὰ σοῦ 5 46 1881: οἱ, ἀδη8β ὑπ Αρρϑῃ- 
αἴσθ, ποῖβ ἈΥΟΠΒ Τόσπὶ 4685 ποίθβ 46 Οἢ. ἀστϑαχ, ὑγουνόθβ 501 ὉΠ ΘΧΘΙΠΡ ΙΓ 6 
46. 38 ὈΙθΠ οὐμόααθ, αἰηϑὶ αὰθ ἀ68 «ρργέοϊαϊίοηβ ἀοπὶ 6116 ἃ ἐἰέ 1 οὈ]θί. 

1: ΕΟ 



« 

ἘΠΟΜΑΦΊΗΙΝ 

Βῃ. ΧΟ 

πάλι τ ΕΒ ΧΗ Ὡς ΒΤ ; 

ἨἩΦΤΑ ΤΌΣ ἘΗ5 πο ΤΟ πὰ ἃ κι ἘΝ τ, ΜΝ 

ἐμ ΡΟ Ἐπ ΡΥ. ι ἀαὰ εὐ δὰ Πα Τὰ 

“2.14 'πρῇ τὴ (ποι ἰθ Χ "ἢ ἈΜΦ ΈΗΙ τος ἘΠ δ αἰ ἡσεοο Ως τὶ Πννς ἀξ, 

ΑἾῈ. 1) 6. μα ΕἔΕ[Π ἀπ τά δὶ οὐ μΣΆΡ, 588. πού ϑο ον ἔθαναις ἢ 

γυϑελῥμι φρωνέλφ ΜῈ 58} δατιρο τσ 5. οἱ ἰῷ ἐκ Ὅδδι ακ άτθδἢ οἢ 

ΠΕ 580). οἷ αἱ ἢ ϑυνμδ Ἶ γον κὦἱ δὰ αἱ ἤή δ ον νη ὡ;- 

οὐ πισου ὁ θοῦ. ἐδήκεξ υὦ σου θο, 81 ἃ Δεν εἰν ὖ «98, 

τρν Ἢ ααῷ ἀμ πὶ 9 ΣΕΞΒὲ οἷν ἀτμθνι Νὴ ὀπηοία: «αἰνίττος .9 δὔρορθλι:. 

χα {Ὁ} οἷν βϑῖοα ον σόν ἐασοῦαε διαί Γι 
ΤΥ] ανχα ὃς δ ΘΗ Ὅ Μ5}0 ἀε Ν δ] {1 

ἀπτχο πα ἜΣ 



ΝΟΤΙΟΒ 5Ὲ ΡΙΜΠΤΆΒΟΓΠ. 

ΥΙΕ ΠΕ; ΡΙΌΤΑΒΟΥΕ. 

«(δ 416 ποιβ ΘΟΠ ΠΑ Ιββοη85 Θχϑοίθιηθηξ ἀθ 18 νἱθ 46 Ρ] πίδταπο 
56. ὈΟΙΠΘ ἃ απο] ποθ 5 ἐπα! οα οη8 ὄραιβοθ ἀδΠ8 8568 ΟΘΌΥΤΘΒ. 

«1 ὀίαϊξ πό ἀδηὴβ ἀπ ροϑίϊίο ν}]6 ἀθ6 Βόοίξζϊ6, ἃ Ομότοπόθ. 

50 θἰβαῖθα! ΒἈρρϑίαῖδ ΝΙΘαΤαΠΘ; 500 δἴθαὶ, Πδιηρτίαβ. ΠῸ Ρ8116 
Βοαγοηΐ ἀὯ(θ 50η ρόγθ, τηδὶβ 588 6 ἀόβίρῃου 81 8500 πο. 1] 
ναὶ ἀθαχ {τὸγοβ: ΤΊποη οὐ ᾿μδιηρυῖαθ. ῬΆΤΤΩΙΪ 5685 πηδῖξγθϑ, 1] 
ΠΟΙΏΠῚΘ 16 πηόάθοίῃ Οπόδβογαίθ, ἀῃ τμόξθασ, Ἐπ Πα ηπι8, οὐ 16 Ρ 1]0- 
ΒΟΡΠ6 Ατηπηοπίπβ. ΠῚ ὀξπαϊαῖὲ 165 τπηδἰπέπηδία 65. ἃ Αἰ Π6Β, 5018 
Ιὰ αἰγθοίϊοπ α᾽ Ατπηοπΐα8, ᾿᾿Δππόθ οὰ Νόγοῃ νἱβίία 16 (θη 0 }]6 ἀθ 
ΠοΙΡμ65 (Π). 8.65. το αὐΐομβ α᾽ ὀϊπαθβ, ἀθ ἔοποίϊοηβ οὐ αι 16 
ΘΟΠἰβίτθηῦ ἀδη5 ἴα Ρ]αρατί (65 Ὑ1}1 65 Ὧἀθ 1ὰ ατὸθθ δὲ τηδπηθ 
οι ἔρυρίθ. Αἰμὸποβ Ἰαὶ ἀγαῖϊξ οοηΐότό 16 ἀτοὶ: ἀθ οἶξό. Π δϊ 
ΡΙ αἰ θ 8 γουαρθθ 6η [{4116, οὐ βόϊουστπα ἃ αἰγθῦβθα ἐροσπ68 ἃ 
Βοιηθ, οἃ 11 ἐϊπί ὁ0016 (3).... Οοδὲ ἃ Οπότοπέθ αα}} 56 πιατὶα(ϑ). 
ΠῚ ἀγναὶξ ὄρουβό ππὸ ἔθπιπιθ αὯπ6 [απ }}} 6 ΒΟποτδ 16, ΤΙπιοχὸμθ, 
ααὶ πὶ ἀοπηδ οἶπα δηΐδηίβ: απαίτο 15, Απίοθα]θ, Ομότομ, [,81- 

1. Οπ ἐΐγθ 48 οδ τϑηβοίρῃθιηθηῦ ἴα ἀδίθ ἀρργοχίτηδίϊνθ 46 8 παίββδῃποθ. 
06 νογασὸ 46 Νόγοῃ ἰοσηθα δὴ 1᾽8η 66 46 ποίγϑβ ὃγθ. Ρ]αἴαγαὰθ ἀθναῖῦ Ὀΐθῃ 
ΔΥΟΙΡ ΔΙΟΥΒ (6 αὐΐηζθ ἃ νἱησὺ 8η5, 1] αοἷῦ ἄοπο ὄίγθ πό ἀδὴβ 168 δῃη668 
406 ἃ 51 αρτγὸβ 7. 6. 

2. «Ὀ᾽ ἀρτὸβ 1᾿δηὐγθέϊθη ἰθπα ἀδη8 16 τϑρᾶβ οὰ 1 Ὅπ ἴδέθ βοὴ τοίου 
Δ᾽ ΑἸοχαπᾶγιθ, 16 νογαρθ 4] αναῖϊύ ἕαϊξ δὴ. Ἐἰρυρίθ 86 ταρρογίογαϊθ ἃ 88 
7ΘΌΠΘΒΒΘ ; οαν 1 Ἰπ θυ ]οσαΐθαν ρα ποῖραὶ 46 1 πα γθϊθη θϑὺ 50 δἴθα! ᾿ματηρ 88. 
(Ργοροβ ἄε ἐαθίο, Ὑ, ν, 1.)» (ἀτόατγα.) --- Οπ. ογοῖῦ ατθ 805} ῬΥΘτ θ᾽ σουαρΘ 
ἃ Βοτηθ πθϑὺ ρδὰ8 δηξόγθυῦ ἃ Ἰ᾿ανὸποιηθηὺ (6 Ὑοβραβίθη (70 ἂρ. 4. 0.), 
οὐ αὰθ6, τοηγό ἀδὴβ 884 υὙἱ]}86 παίδ]θ ἃ όροαιιθ ἀθ ἴὰ τπιοσὺ ἀβ Βοζη θη 
(Ὑ 96 ἂρ. “. 6.), ἢ πϑρῃ Ὀοῦρθα Ρ]ὰ5 ἀξβογτηδίβ. 

8. ὅδηβ ἀουΐθ ἀργὸβ βοὴ τϑίουν ἀδῆπ ἀδπβ οοὐΐθ ν1}16 νοῦβ 1᾿ἂρ8 46 
45 88. 



804 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΑΙΒΕ 

ΡΙ1α8, ΡΙαἰαναπθ(4), οὐ ἀπὸ Π116 αα}} ρογαϊξ θὲ. θὰ5 ἂρθ, αἰπβὶ 
αιθ 16 βθοοῃὰ (68 868 ἢ]8. Εηνογό, ἰοαΐ Ἰθὰπθ ΘῃΘΟΥΘ, Θῃ 8Πι- 
θαββαθ ργὸβ ἀπ ῬγοθοηβᾺ} αἀ᾽ ΑΘ αῖθ (6), 11 ἔὰΓ ἀυδϑὶ οματρό, ρθῃ- 
ἀδπύ αα} δὲ 16 βόϊουγ. δὴ 1{8]16, 46 βαΐνγθ 1608 ἰπίόγδίβ 46 88 
γ11}16 παίϑ]6. Α Ομπότοπόθ πιδιηθ, 1] ὀοιηηθπρα ῬΔῚ ΤΟΙ ἀπ 
ΟΌΒΟΙΙ ΘΙΏΡΙΟΙ ἄἀθ ΡΟ 06. τη ηϊοῖρα] 6, ραΐϊβ 11 ἀονίηί Διο Ποπίθ. 
Επῆῃ 11 οχούρα ροπάδῃξ ρ] αβϑίθασθ ΡΥ ἐδ 468 (6), ργὸθ ἀπ ἐθ}]6 
Ὧἀθ ΠρΘΙρ]θ8, 165 ΤΌ ποίϊοηβ ἀθ ογαπα ρυδίτο ἀ᾽ Αρο]]οη (7). 
«Το }8 βοηΐ, ἀδηὴ8 θὰ Ὀτὸνθ βαρ] οἱ ό, 165. ΤΘΉΒΘΙρΠΘΙ θη 8 

585 ᾿ἴθῃ εἰ ἀαίθ απ Ρ]αἴδγα αθ πΟῸΒ ΤΟαΓἶἷς ΒῈ1 165 [αἰ5. 46 58 
Υἱἷθ, οὐ πὰ] ὀουϊγαϊη, ρυθὸ οὐ Ἰαἰΐη, πὰ ἴαϊξ ροῦν [αἱ 66 4αἾ] 
γαῖ ἴαϊί Ῥουσ ἰδηΐ αἾααΐίο5: 16 Βίορταρῃθ ἀθ Ἰ᾽διίααϊίό π᾽ἃ 
Ρᾶβ ἀ6 ὈΪΟρΡΥΔΡἢΪ6.» : 

(Ο. ΒΑ, 1.6 ἴα πιογαῖο ἄθ ῬιΙιξανᾳι). 

ΟἿἾΝΙΕΙ θῈ ΡΙΌΤΆΒΟΥΕ. 

«Π6. ἰοὰβ 165 ὀογίναϊπβ ἀ6 ᾿᾽δηϊααϊ ὁ οἰαββϑίαπθ, Ρ]αίαταμθ 
οδί β8 8 Ομ ΘΙ 16 Ρ] 8 ΡοΟραϊαῖθ ρϑιτηὶ ποιβ. [1 ἀοὶξ οθίίθ 
ῬοΟρυϊανιίό ἃ 1 παίπτο ἀθ β0ηὴ ρόηϊθ, δὰ ομοὶχ 468. βα]θίβ αα}}} 

ἃς 
ἃ ἰταϊόβ, βατίουΐ ἃ 1᾿ ὀξθυῃμθὶ ἱπίόγδί αἱ 5᾽ἰίδοιθ ἃ ΒΟΌΥΘΗΪ ᾿ 
(65 φγτδπαβθ ΠΟμΙπΊ68 ἀοπΐ 1] ἃ ρϑίῃηΐ 165 ἱπηᾶρθϑ. Μαϊβ 50} ῥτ- 
πῖον ἐγ ποίθαι, 16 νίθαχ Φδοαπθδ ΑἸηγοί, ἃ οοπίτ θέ ΡΟι ππθ 
Ἰᾶγρο ματι ἃ 88 τϑηοιηηόθ. Αἰηγοί μ᾽ ἰαϊξ ρᾷ8 πῃ ὀοτίναῖη σγαὶ- 
ϑαῖνο. [6 Ρ]αίαγταπθ Α᾽Απαγού οϑύ νἱναπί; οὐ 1] π᾿ϑϑὲ ρὰβ α΄ δὲ- 
ἴθ, ἀδΒ ποίγθ ἰᾶηριθ, αἰ 80} μ1ὰ8 ΕὙδπραῖβ 46. 66᾽ ατθο 
τηοτΐ θη ΒέόοίΘ 1] γΥ ἃ αἰχ- Βαϊ 5:6 0168. 

«ΤΠ 1Δόθ. 501 δα 6}16 τοροϑοπΐ 165 Δαγαϊδίοδ οὐ Κε5 οοηιραγέξ8 
ΤΆΡΡ6116 168 {πὸβθ8 ἔδοίϊοοβ 468. 600] 68. 4 τῃόΐξθασβ. Μαὶβ τίθῃ 
ἢ 6δ τποΐη8 ΒΟΡ ἰδία 6, τἰθῃ π᾿ θϑύ τοὶ αἰ ἀπ τῃόξθαν απ ᾿᾿Θχό- 

4. Μ. Βιομαγρα ὙοΟΙταδπη (1 οϑοηι, δου έοη τρια Ῥ]οβορνῖο 468 ῬΙμξανοῖιδ 
νον ΟἸναεγοηοα. ΒοΥΊΪη 1869) ἀβθαγθ αὰθ Ρ]αἰαγαπθ ποῦ Ρᾷ5 46 ἢ]8. ἀπ ποιὰ 
ἀθ Τδιηρυϊαβ. 1] α]οαΐθ αὰθ 168 απαίγο ἢ]5Β ἀὰ ΒΙΟΡΤΆΡἢΘ 886 βοηὺ ἃΡΡοϑ]δβ: 
Ἰ᾽αἴπό, ϑοοίασαβ; 16. Ῥ]ὰ8 7θηθ, Ομόγομ ; 165 ἄθὰχ δαΐγθβ, Ααΐοθα]θ οὐ ΡΙὰ- 
ἰᾶΡαὰθ: οὖ 46 ϑοοία 8, δἰηβὶ αἀὰ6 Ὁπόσοι, τηουσαῦ ἀνϑδηΐ αἰ νον αὐϊοϊηῦ 
1 Ὦρθ α᾽ Βοτωχηβ. 

ὅ. Νοὺβ ἀνοῃβ οὐἵἋ ἀθνοὶν ΤΘΙΊΡΙΔΟΟΙ 6 τηοὺ Πψγίθ, ααοπ 11 ἰοὶ δ η8 
16 ἑοχίθ ἀθ Μ. ἀτγέαγα, ρὰῦ «Ἅοπαΐϊο. 

6. 1,65 7θὰχ ρῥυὐπίαιθβ τϑυρπαϊθηῦ ἰοαβ 168 ααδύγθ 88. 
7. ῬΙαίΐαγαιθ τηουσιῦ «ἀδη8 ὰἢ ἂρθ ἀναμποῦ». 1] πρϑύ ρᾷ8 θχϑοῖ, αυοί- 

ααἶοπ 1᾽ αἰ βοανθηῖ τόροίθ, απ Ῥ]αΐαλραθθ αἱ θὰ 1 ρου ΤΊ ͵Δη ῬΟῸΓΣ 
αἸβοῖρ!θ, πὶ αὐ] αἰ ὁἐό γϑυδίαᾳ Ῥδγ βοὴ ρυδίθπαπι ἰὸν 46 ἴὰ αἰρηϊθ οοη- 
ΒῈ]ΔΊΓΘ, 
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οαἰοι ἀθ ὁ6 ρἷδῃ, ααἱ ΠΟΙ 5610 16 αἰ Δθοτὰ 51 Ὀίζαττθ; οἱ 16 
Ἰθοίθαν. οϑύ θηΐγαῖπό, Ὀθη τό πιὰ] ογτό, ρδῦ 16 ομδιῦηθ ὀϊτδηρθ 
τόραπαιπ ποὸπ Ρᾶ8 ἀδηβ 168 τόοὶἐβ 5θα]θιηθηΐ, τηϑὶβ ἀδη5. 668 Θ0Π]- 
ῬΔΙΔΊΒΟΙΒ Τηδιηθ 85 απἱ βυΐϊγοης ομδαιθ ΘΟῸ}}16 46 Κλῶε5, οὰ ἀθὰχ 
Βότοϑ, τπ Οτθο οὐ ὑπ Ἐοιηδίῃ, βοΐ ταρριοομόβ {ταϊ ροατ ἐἰγαϊί, 
οομΐγοπίόβ θὲ γουΐα απ Ῥυϊποὶμθθ ππὶἔοττηθ, οἱ ρϑϑόβ δὰ τηϑηη6 
ΡΟΪα8. 

«06 115 ραγίουξ ὁ65 τηοίβ, ἰ6 δοῃ Ῥίμαγηιο. Μαὶβ οοἰΐθ ὀρὶ- 
ἐπδΐθ πθ δοηνίθπξ αα᾽δι ΡΙαΐαταπθ ἔγαποαῖβ α᾽Ατηγοῖ; ποη ροϊπί 
τηδπη6 ῬΙΟΡΙΘΙ Θηΐ, τηδὶβ ΡΔῚ [οἴου 46 11Ππβῖοη ἀθ παϊγοίό απ 
ἴομΐ 511 ποῖι8 Οοἰΐθ ἰδῆριθ οὐ 06 βίγυ]6, υἱθὰχ 46 {7015 51. 0168. 
ΡΙπίδταθ δῦ πῃ ἐουγαΐη 585 ἴατα οὐ β8π85 δρρυϑί, πϑαγθαβο- 
τηθηί ἀοπό ρδγ ἰδ παίατθ, οἱ ααἱ τόραπα ἃ Ρ]Θἰπ 65 πηδί 8 (ΟῈ5 168 
ἐγόβουβ 4θ 50η ὃπη6. ΟἾ οδύ ἅπ ΠοηΘ α΄ ὈΟππΘ ἴοἱ; οἾθϑί [6 
Μοπίαϊριθ 465 ασθοβ, θοιηπηθ [6 οατδοίόυ!βθ Θχοθ!]θιηθηΐ Τ ΠΟΙΉ88. 
Π ἃ πιδηθ 4α6] 46 ομοβθ 46 οοἰΐθ τηδηϊὸγθ οἰ ἰογθϑαπθ οὐ μια ϊθ 
ἀθ τϑηᾶτθ 165 ἰἸΔέθβ οἱ ἀθ οϑέίθ ᾿πηδρὶπαίϊοη 6 βίυ!θ ααἱ ἀοππρηΐ 
ἰδηΐ ἀθ ὉΥὶχ δὰχ ἤββαῖβ. ΝᾺ] ἰδίου θη πᾶ 6χοθ]]ό οοισηθ [κα] 
ἃ τορτοάαίτθ 165 ὑταϊ 8 ἀ65. ῬΘΙΒΟ Παρ Ὸ5. ΠΙ βίου απ68, 160 15. 581- 
τουΐ 165 ἐγαϊίβ ἀθ Ιθὰν διηθ; ἃ [65 Ροϊπατο, ἃ 165 δ16 Ὑἱντθ, ἈΡῚΓΣ 
δ ΤΔ͵ΌΠΘΥ. [65 ροὺδέθϑ ἀταπηδίϊα ποθ ἢ πῇ θὰ απ’ ἃ 16 ΘΟΡΙΘΙ, 
ῬΟᾺῸΤ ἰγᾶθοῦ ἀθ 5 βἰββαπίθβ οὖ ἱτηπηουίθ]] 65. ΠΡ Γ68. 

«Θ.615 ΡΙὰ8 ρταπαβ ἐδ Ὀ] αῦχ, αἷξ Μ. ὙΠΟ δῖπ, απ 165 Δα θα χ 
»ἂθρ Βιαΐιβ δὲ ἀθ Ῥογοῖθ, απ 16 ἐπϊοαρηθ ἀθ Ῥαὰ]- ἥτη!]6, απὸ 
»]α πανιραίϊοι ἀθ ΟἸόορβίγο δι 16 Ογάπαβ, 686 16 βρθοίδοϊθ 8] 
»γίγοιηθηΐ ἀόου 46. οοίίθ τηδιηθ ΟἸόορβίτθ, ρϑποιόθ δι 18 ἔθη δ 
γ46 1ὰ ἰο ᾿πϑοοθϑβὶ Ὁ] 6. οἱ 6116 5᾽ϑδὲ τόϊαριόθ, οὐ β΄ οἴογοαῃηΐ 46 
ὙΠἾΒΒΘΙ οὐ αἰ ΔΕ ΠΟΙ ὙΘΥ8 6116 Απίοϊπθ, νδίποι οὐ Ὀ]θβϑό, ἀπ᾽ 6116 
γ»αἰίθπα ῬοὰΣ πποατῖγ ! Οὐμ θη ἀ᾽ δαΐγοβ ἀθβουϊρίϊοηβ απὸ δά- 
ὙΠΩΪΓΑ 16 ὄποιρῖθ! Εἰ, ἃ οὐἰό ἀθ οοϑ' ὈγΠ|απίθα ἱπιαρθϑ, 616}}6 
γπαϊγοίό 46 ἀόΐα}}5 νταῖβ, ἱπύϊπηθϑ, ααὶ Ῥγθηπθηΐ 1᾿ ΠΟΙ πη6 58| 16 
»ΐαϊΐ, οὐ 16 ροίϑηθηί ἄδηβ ἰοαίθ 88 Ῥγοϊοπάθαῦ θη 16 πιοηίγαῃΐ 
γᾶγθο [ουίθ5 5685 ροἐϊοθθ05! Ῥοαίς-δίγθ οΘ ἀθυῃῖθυ τηόγῖΐθ, ἀμ  Υ- 
»56]Ππηθηΐ τοοοηπα ἀδηβ Ρ]αἰαγαπ, ἀ-0-1} ἔα} Οὐ ΠΘΥ Θὴ 1π] Ἰ᾽ οἰ αἱ 
γα 5(γ]16 οἱ 16 ρόηϊθ ρΡ}{ΟΥΘ5686 ; τη }5 Οοθδί 66 ἀοπ 016 οαγαοίογθ 
γα ἐϊοαθθποθ οὐ (6 γόγιἰ6 ααἱ 184 τοπᾶπ 51 ραϊββαηῦ 501 ἰοαίθϑ 
Ὑ]65. ᾿πηρῚ Πα ΓΙ ΟΗΒ γῖγοβ. πὴ [χα -1} ἀπ Δαΐγθ. ΘΧΘΠΡ]6 απ 5 ιὰ- 
ὙΚΟΒρθάτο, ἀοπί 16 σόηϊθ ἤθι οὐ 1016. π᾿ὰ δ:ηδ15 ἐξέ τηΐθιιχ ἴη- 
Ὑϑρὶγό απ ρᾶγ ΡΙαΐαταπθ, οἱ ααἱ [αἰ ἀοἷύ 165. βοὸπθθ [65 Ρ]Ὲ8 
ὙΒῈΙ ΘΒ. οὐ 165 Ρ]ὰ5 παίαγθ!θβ 46 80η Οὐὐγίοίαρη οἱ ἀθ 50} οὔμῖθδ 
γ»Οέβαγξ Μοπίαϊρπθ, Μοπίθβααϊθα, Βοῦββθαμ, βο0ηδ ΘΠΟΘΟΙ ἐγοὶβ 
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ὙΘΊΆ Πα 5 ρόπ᾽θ8 51: ἸΘΒ6 1618. οα Γοίστοῦγο 1᾿θιμργθίηίθ 46 ῬΙαίαγαμο, 
γϑὕ ααἱ οπὐ ἐ(ό ἔγαρρόβ οἱ θοϊοτόβ. ρᾷι: 88 ᾿απυϊὸτθ, Οὐδέ πππιοῦ- 
»6116 νἱνδοῖίό ἀπ βίγ16 46 Ρ]αἴαταπθ, 5᾽ αηἰββαπί ἃ 1 Πθαγοαχ ομοὶχ 
»468 Ρ]ὰ8 οΊΆΠ8. 50]6 8. 60] ῬαΪΒβθης ΘΟΟΌρΡοΙ 1 παρ παίίοπ οἵ 
»]ὰ Ῥϑηβόθ, θχρ! 8 α88562 16 ριοαϊρίθιχ ἱπίόγδιί 46 565 ΟἸΥΓΔΡΘΒ 
»]δίοτία ποθ. ΠῸ ἃ ροὶπί 1" Πποπημηθ, δὲ 11 ἃ ἀἱρηθηιοπέ τοίγαοό 1685 
ὙΡΙὰ8 ϑυδηβ οαγδοίογοβ οὐ 1085 θ]5. Ὀ61105 δοίΐοηβ 46 1᾿δβρὸθθ 
Πα 1 Π6.» 

(ῬΡΙΕΒΕΒΟΝ, Ἡϊβέ. ἀο ἴα ᾿ὐἐόγ. σγοοηιια.) 

ΟΥΒΛΔΟΕΒ ΗΙΒΤΟΒΙΟΕΝ ΒΚ ΡΙ ΤΆΒΟΠΕ. 

«Οὐ)δ5 Θομροβ 0η8 οὐ Ρουτίαπί ᾿Θ15 ἀὀέααίβ, οὐ τηδπηθ 465 ἀό- 

ἰαπίβ 5862 φίανθθ. [ω65 Κ1768. π6 βοηΐ βῬύθβαθ. ᾿διηδὶβ 465 Ὀῖο- 
ΘΥΔΡἾδ8 οοτηρ] θ5 ; οὐ 1} ΒΓΟΥ θη 1886 ῸΡ βοαγθηΐ ἀδη85 ΠὉΠΙΌΤΘ 
165. ἔαἰΐ8. τηδηθ 68. Ρ]118 ΘΟΠΒΙ ἀόγΆΌ]68, οὰ 6 ΙΘ ἀοηπΠ6 Ρἃ8 
ἰοαίθ ἴὰ ρΙ8οθ 4118 ἀθνγίθηΐ ἀυ οὶ, 565 ῬΓὀΟΘΟΙ ΔΙ ΟῊΒ ΠΟΤ Ά]68 
οἵ ἀταιηδίίαπθθ [αἱ τοπί ΟαὈΠΘΓ ἀπθίααθ Ῥθὰ 165 ατγο 5. πρτθ- 
ΒΟΙΙΡΌΌ]65. 46 16 γόγιό, αἱ γϑαΐ δίγθ αἰΐθ ἰοαί θην. Ῥ]αἰδγααθ, 
ααὶϊ ὀοτίναϊ τρί ἀθιιθηΐ οὐ β8ηὴ8 θθδιοοιρ ἀθ οὐίαμθ, 1αἴ586 
ὀοΠΆΡΡΟΙ ἀθ ἰθιηρϑ8 6 [θηρ8 (68 ΘΙΤΘΌΙΒ τηϑίόυ!61165, ϑαγίοιυί 
6 66 αἱ ΘΟΠΘΘΥΠΘ ΒΟΠΘ οὐ 565 ἰηβυϊ πὐοηδ: 11 ἰηἰουρτὸξθ 508-᾿ 
γροηΐ ἃ ἔδιχ 16 56η8 465 δαΐθα!β ᾿αὐη5 α᾽ οὰ 11 {6 565 ἀοουπηθηίβ. 
Βοπνθηΐ δΌ5851 11] ρτόζοτθ, βοὶ ᾿Ἰηβοποίδποθ οὐ ἀόίαπί ἀθ Ἰπροιηθηΐ, 
Ὧ65 δυζουόβ. ϑαβρθοίθθ.. ... 1] 86 τηϑρὲ απο αποίοϊβ ἀνθὸ 1αἷ- 
τηδηθ ἄδηβ Ἃ65. Θομ γα οἰ Οἢ5. ᾿πϑηϊοϑίθα. Τοῦΐ οἷα οϑύ ἀνόχό, 

οἱ α᾽δυΐγοβ ρόοϊιέβ βᾶηβ ἀοαίθ ααθ 7᾽ ο1 0110 ἀδηβ 16 ΠΟΙΗΡΙ8. 
Μαῖβ α'ὸ π ρδιάομπο-ί-ου. Ρᾶ5 ἃ ἢ ὀοιναίη ααἱ δαὶ ΠΟΙΒ 
ΡῬτοπᾶνο, οὐ ἃ ομδαιθ ἰπϑίαῃί, Ρ81 16 ΟΟΌΣ οὐ ῬΔΓ 165 ΘΠ ΤΑΙ ΠΠ68, 
οὐ απ Π6 6886. Ἰδιηαῖὶθ ἀΘ. ποι Θμομ δηΐου, πηδηθ αἀπδηα 66 
41 οοπίθ ΒΘ 16 16 Ρ]18 συ]ραθ οα 16 Ρ]5. {ἀ{116 Ὁ 

«ΡΙαίαταπο, αἴ 4. 4. Βουββθαα, ΘΧ 6116 Ρ81 Ο685 πηδηθ5 ἀό(α 118 

»Δη5 ἸΟΒα 6185. ΠΟῚΒ. ἢ ΌΒΟΠΒ 15. Θηΐτου, ΠΠ ἃ ὑπὸ οτᾶρθ ἰηϊμηὶ- 
»έ8.016 ἃ ροίπατο 165 ργϑπαβ ΠΟΙ ΠΙ65. ἀδη8 165 ροίϊο5 ΟἤοΒ68: οἱ 
»}} οϑί δἱ Πυθα. ἀἄδηθ 16 Οοὶχ 46 565 {γαϊΐβ, απ βοαγθηΐ πῃ 
γηοί, ΠΠ ΒΟΌΥΤΘ, ἀπ ροβίρ, [αἱ Βα! ροῦν οαγδοίὀ βου 50}. ΒΟΤΟΒ. 
γΑγΘὸ πη πηοί ρ]αἰδαηί, ΑΠΗΐθ8] ταθβϑασο 500 διτηόθ οἰϊταγόθ, οἵ. 
»]α ἰαϊξ τμδτοθμ νυ θὲ. τἰαπί ἃ ἰὰ Ὀαία! 6 ααἱ [αἱ ᾿ἰγτὰ [1{8|16. 
γ»Αρόβι!αθ, ἃ. Οἤ θυ] 5. τἀπὶ Ὀβίομ, τὴ6 ἴαϊξ δἰπηθῦ 16 γα ΘῈ 
»ἄπ Θταπᾶ Βοὶ. Οέβαν, ἐγανθιβδηξ τὰ ρᾶθγτο ὙΠ]αρο οἱ οαπβδηΐ 
»ΦΥ͂ΘΟ 565 ΔΠῖ8, ἀόοοϊθ, 585 Υ ΡΘΏΒΘΙ, [6 ἴοαῦθα αἱ αἰαὶ πθ 
»ΥΟΌΪΟΙ δίτο απὸ Τ᾿ όρα] ἀθ Ῥοιμιρόθ. ΑἸοχαμᾶγο ἄγαΐθ ὑπ τηό- 
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»αἀθοῖπθ δὲ π αϊῤ ρΡὰ8 ἢ 561] τπηοί: οδβέ 16 θ1185 Ὀθαῖ τηομιθηΐ 
»46 88. γἷθ. ΑὐἹβέϊθ ὀουϊς 505 ΡΥΟΡΙΘ ΠΟΠῚ 587 ππ6 ΘΟοα. 1116, οἱ 
»] 50 ΠΠ6. δἰ δὶ 50Π ΒατΠοιι. ῬΕΠΟΡΟ θη, 16 τπιδηΐθαι θ88, ΘΟῸΡ6 
γα θοΪ8 ἀδηβ 1ὰ οπἰδίὴθ ἀθ βοῃ μϑίθ. Ὑγοϊὰ 16 γόγ [4016 τί 
»4θ. ρμϑϊπᾶτθ. [ἃ ΡΠ ΥΒΙΟΠΟμΪΘ. ΠΘ6 86 ΠΠΟΠ 6 Ρὰ5 ἄδη8 165 φ,ΊΑ Πα 8 
»ἐγαϊβ, πὶ 16 οαγδοίδσθ ἀδη5 165 ΡΊΔΠΔ65 δοίϊοηβ: οθδὲ 488 168 
»θαρδίθ!!]88 416 16 παίαγθ] 856 ἀέθοινγθ. [268 Θοθ68 ῬαΡ] 165 
γϑοηῦ οὰ ΠῸΡ ΘΟΙΠΏΠΘΒ Οἱ ΠῸΡ δρριϑίόθβ οἱ ο᾽δδί. Ῥ ΘΒ] 6 
γππαπθιηθηΐ ἃ 661165-01 αὰθ ἰὼ αἰσηϊδό τη θυ μθ ΡΟΙΠΙΘὲ ἃ ΠΟΒ 
»ϑαΐθι 5 46 5᾽ Διγϑίθι.» 

«1,6 βέυ!θ ἰδίουίαπ ἀθ Ῥ]αίαγαιθ ποδί ρᾶ8 ππ ἐγὸβ οταπᾶ 
βίγ!θ. Οὐ ββί, οοιῆτηθ αἷῤ ΤΠοτη85, [6 τηδηϊὸτα αἰ ἀπ νυ θ! Παγα ρ] πῃ 
46. 5618, δοοοπίαμηό 81 βρθοίδοϊθ 65. οἤοϑθβ Πυμηδῖπθϑ, ααὶ Π6 
5 ὁοῃδυθ πὶ πὸ 5 6 ]ου, ἀοπί 1᾿ Δαπηϊταἰοη οϑί οαϊπιθ, αἀοπί 16 
ὈΙβιηθ ὄν! 165 ἐο!αίβ. 1] νὰ, β᾽ αὐγϑίβ, τϑυϊθηΐ, ΒαΒρ πα 16 τόοϊί, 
τόραπα 801. 88 τοῦΐθ 168 αἸΘΥΘΑΒΙΟῚΒ. οὐ 165 ρδιθηίῃὁθβθθ. Α ῥῖῸ- 
Ῥτθηιθηΐ ραυ]οῦ, ΡΙαΐδγαθ μ᾽ θϑύ ροϊηξ ἀπ παιταΐίθασ. Οὗ θβϑύ πῃ 
ὅΤὴ1 ἋΕ 5᾽ Θηἐγο ϊθηΐ ἀνθὸ πΠ 8ΔΠΐ δ 8ι|6 ὺ α᾽ ΠΟΙΉΠ65 ἔδιηθαχ οἵ 
α᾽ ἐγέποιηθηΐβ τηόμη σα }]68.» 

(ῬΡΙΕΝΕΟΝ, Ηἱϊδὲ. ἀ6 ἴα ὐξέόν. σγεοηιιθ.) 

«1,4 (απ ΠἸαυῖτό απ ᾿᾿ὯΥ δυθὸ 608. ΡῬΘΙΒΟΠΠΔΡῸΒ ἸΟῪ (Ξθῃθα 6 
οὐ ΡΙαίαγαμθ), οἱ 1 αβϑιβίδῃοα αὐ 15 ἴοπέ ἃ τὰ συ θῖ] ]6856, οἱ ἃ 
ΙΠ0} ᾿ἰἰντθ τπηϑϑβοηπό ραγθιηθηξ 46 ἰθτ8 ἀθϑροι 68, τη Ὁ] ρΘ ἃ 

ΘΒΡΟΙΒΟΙ ΘῈΣ ΠΟΠΠΘΙ... .. : 
«Υ̓ΘΠ0 8 ἃ ΡΙ]απίαταιθ. Φ6αη Βοάϊη οϑύ πη θθη δαοίθατ (6 ποβί 6 

[ΘΙ Ρ8, οὐ δοοοιηραρπό (6 Ὀθαποοιρ Ρ]ὰ5 ἀθ ἱπροπιθηΐ απ 18 
ἰοῦσθθ 65. βοῦν Θὰ γ5 46. 500 516016, οἱ τηουϊίθ αα Ὅη ἰ6 ἴπρ6 
οὐ οοῃβίἀοσθ: 16 16 ἰτθῖιγθ πῇ Ρ6ὰ ΠΑΤΟΥ 6ῃ 66 ραβϑαᾶρθ 46 88 
Μοίποάθ ἀθ 1᾿εἰβίοιτθ, οὐ 11] δοοιβο ΡΙαίαταπθ ποὴ βΘα]θιηθηΐ 

 ΑἸΘΠΟΤΆΠΟΘ. (Βα ΠῸΟΥ 16 ᾿θι586 ἰαἰδδό αἶτο, δῖα π᾿ θββίδῃξ ρᾶ8 
ἀὯ6 τηοη βἼ 1617), τη 15. Δ1551 6. 66 416 οθὕ ποίου" οϑουὶρί βουνθηί 
«(85 ΟἸἸΟΒΘΒ που Δ Ό]65 δὲ θη! θτθιηθηΐ [θα] ΘΊ565»: 66. ΒΟΠΐ 8568 
πηοίβ. ΚΓ Ἢ οὐδέ αἰοί Βιπρ] μη θηΐ, «165. ΘΠ ο565. Δα] θη θηΐ απ 61168 
6 β0ηΐ,») 66 π᾽ Θδίοι᾽ὶ ῬΡᾶ5 ΦΊΆΠὯ6 ΤΘΡΥΘΠΘΉΒΙΟΙ; ΟΔΥ 66. 616. ΠΟΙ 
Π᾽ΔΥΟΩΒ ΡῈΒ. ΥΘῖ1, ΠΟῚΒ 16 ῬΥΘΠΟΙΒ (65 τηδΐηβ αἰ Δα] τὰν οὐ ἃ 

ΟΥΘαΙ; οἱ ἴθ υθοὶβ αα᾽ὰ δϑοίϊθηξ 11 τϑοϊΐθ ρδ] ἴοἷ8 αἰ γθυβθιηθηΐ 
ΤΏΘ5Π16 ὨΙβίοἰ ΓΘ; ΘΟΙΏΠΙ6 16 ἱπρϑιηθηΐ (65 {05 τη ΠΠΘ ΠΥ. ΟΔΡ Δ ΙΠ6Β 
απ Θυβϑθηΐ ΟΠΟΠ 65 οϑίό, ἔαϊοὶ ραν Ηδπηΐθα], 11 δὲ δα!  θιηθῃΐ 
6 ἶὰ γίθ 4 ΕἸ, Δα] γθηθπξ θα 661186 46 Ῥγεῦβ. Μαῖβ 
Ὧθ 16 ΘΠΔΥΡῸΓ αἰΥΟΙΓ ῬΥΪΏΒ ΡΟῸΤ ἀΥρθηξ οομηρίαηξ (68. ΘΠΟΒΘΒ 
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ἱπουου 0 ]68 οὐ ἱπηρ β5 10 165,. οἾοϑὲ ΔΟΟΌΒΟΙ ἀθ ἰδυϊία ἀθ ἱπροιηθπί 
16 ῥ'υβ ἱπαϊοίθαχ δαοίθιν ἀπ τηοπᾶθ....... 

«1 Υ ἃ ΘΠΟΟΙΘΒ ΘῺ 66 ΠΊΘΒΙΠΘ ἴθ πη᾿ Δ] 6 δοοαβαίϊοη ααΐ 
τη6 Ῥίοαπο ροὺν Ρ]αίαιαπθ, οἱ 1] ἀϊού αα᾽}} ἃ ὈΐΘπ ΔΒΒΟΤΥ 46 
θομπηο ἴῸΥ 168 Βοιηδίπβ δχ Ἠοιηδίηβ, δὲ 105 ΟἼΘῸ85. δηΐτθ ΘαΪΧ; 
τηϑῖὶβ ΠΟῚ 165 Βοιηδίηβ δὰχ ΟὙΘο8, ἰοβιηοίπηρ, αἰοί 11, ΘΙ μΟβ 6 Π685 
οἱ Οἴοθοσο, Οδίοῃ οὐ Αὐιϑαθθ, 5.116 οὐ Πυγβαπᾶθι, ΜδυοΘ 15. οἱ 
Ῥοϊορίἄαβ, Ῥομιροίιβ οὐ Αρϑβιδιβ: οϑίπηδηΐ 4} ἃ ἴαγουβό 168 
Οτθοβ, 46 ΘῈ δυο ἀοπηό (68 ΘΟ ΔΙρΟΠΒ 51 αἰβραγθῖ]8. ΟἾ δδὲ 
ἰπϑίθιηθηΐ δἰΐδαθθ ὁ6 απ ΡΙπίαιαιθ ἃ 4θ ρ]υ8 Θχοοὶ θη 
οὐ Ἰουδ0 16; ΟδΙ Θῃ 8568 ΘΟΠΙΡΔΙίβοηβ (απὶ οδύ 1ἃ ΡΊθοΘ ρ]8 δᾶ- 
τη 0 16 46 565 Ουγγθϑ, οὐ θη Δ 6116, ἃ τη0ῃ Δαγίβ, 11 5᾽ δὲ δὰ- 

ἰδῃΐ Ρ]θὰ), 1 Παρ! 6 οὐ βἰῃοουό 46 565. ἱπρϑιηθηΐβ θριια]θ Θὰ 
ΡΙοίοπάθαν οὐ ἰθὺ ροὶ8: οθδύ ὑπ ῬὨΠΟΒΟΡΙΘ ααἱ ποὰβ ΔΡρτοπᾶ 
14 γϑιΐα. ΘΟΥΟΠΒ 5Ϊ ΠΟΙΙΒ 16 ῬΟΌΙΤΟΏΒ ΘΆΤΔΉΠ ἀθ 66 ΤΟΡΓΟΟΘΝΘ 
46 ρυθυδυϊοδύϊοη οὐ ἔδαϊδοίό. Οθ ααθ ἴθ Ῥαΐϊ8 ῬΘΏΒΘΙ Δ ΥΟΪΓ ἀοππό 
ΟΟοδβῖοη ἃ 606 ἱπροιηθηΐ, Οοϑί ὁ6 φτδπα οὐ ϑϑοϊδίδης ᾿πϑίτθ (65 
ΠΟΙΏΒ ΤΟΠΙΔἰΠΒ 616 ΠΟΙΒ ΔΥΟΠΒ ΘῊ ἴα ἰοϑίθ; 11] Π6 ΠΟΙΒ 5616 
Ροΐπί απ Πριποβίμθηθθ Ῥαΐθθθ ΟΡ ΔΙΘΥ 1ὰ β]οῖτΘ απ οομηβι, 
ῬΙΟΘΟΠΒ.] οὐ ργθίθαν ἀθ ὁοίίθ ρυαη 8 ΓΘρΡα θα πθ: πιδῖϑ, ααἱ 60Π- 
βἰάρογοτα ἰὼ γουϊνό ἀ6 ἴὰ ἢ οϑθ, οὐ 168 ΠΟΙ 65. ῬΔΙ ΘΕΪΧ ΤΘΒΠΊΘΒ, 
ἃ απογ ΡΙαίΐαταιιθ ἃ 15 Υἱβό, οἱ ἃ ΙΔ ΠΟΘΙ ΘῸΤΒ. ἸΠΟΘΌΓΒ, ΘῈΤΒ 
πϑίατοβ, θὰ 5 Πἤβαποθ απ ΙΘὰν [Οὐαπ6, ἴθ ῬΘη86, 811 ΤΘΌΟΌΤΒ 
46 Βοάϊη, αι Οἴοθτο οὐ 16 νίθυχ Οδίοῃ θη ἀοϊ θγοπὶ 46 τϑϑίθ 
ἃ ΙΘῸὙ5 ΘΟ ραίριοηϑ. ῬΟΠΙ 80η ἀοββϑίηρ,, ἰἰθαϑ86. ρ] βίοθί ὁ οἶδὶ 
Τ᾽ Θχθίηρ 18 ἀπ ἴθαπο Οδίομ ὀομηρατό ἃ Ῥ]οΟΐοη; ΟΔΓ 6 66 ῬΑΙΓ, 
1 56 τουγϑγοὶ ἨΠ6 Ρ]18. ὙγδυβΘ Ὁ] 016 αἰβραιό ἃ 1 Δαἀγαπίαρθ 
ἀὰ Βοπιαΐη. Οαδπηί ἃ ΜΑΙ] 118, 5.11 οἱ Ῥοιηρθίαθ, ἰθ υϑοὶϑβ 
Ὀΐθη 416 θα 15 ΘΧρ]οἱοίβ 46 οΌΘΙΤΟ 80ηΐ Ὁ]π5 οἶδ, ο]ουίθαχ οἵ 
ῬΟΙΡΘαΧχ 46 οοαὶχ ἀθ8 ΟἸθοβ απ ΒΡ] ἰδία ΘῈΣ ΔρΡΡΑΙΪΘ: πηδῖβ 
165 δΔοίϊομϑ 165 8 ὉΘ61168 οἱ γϑυξαθαβθβ, ΠΟ Ὁ. 6 ἴὰ ΘἼΘΙΤΘ 
ααἾ Δ .Π|6 15, π6 βοηὺ ρᾷ5 ἰουβίουτα 165. Ὁ]15 [απηθιβθδ; ἴθ ὙΘΟΪΒ 
Βουγθηΐ 65 ΠΟΙῚΒ 46 οαρί απ θ5. βίου 82 βου5 1ὰ Βρ!οπᾶάθιν ἀ᾽ Δα]- 
{68 ΠΟΠῚΒ (6 τηοΐη8 (6 τηουϊίθ: ἰθβιηοίηρ ΤΠ ΐθπτιβ, Ὑ Θμ 118, 
ΤΟΙΘβἰπαβ, οὐ Ρ] αβ᾽ θα ΒΒ Δα] γθθ: οὐ ἃ 16 ρυθμᾶτο ρᾶ: Ἰὰ, 5ὶ 18- 
γΟΪΒ ἃ Π|6 Ρ]αἰπατθ ΡΟῸΓ 105 ΟΥ̓ΘΟθ, ΡῬΟΌΙΤΟΙΪΒ ἴθ Ρ88 αἶτθ 46 
ὈθαθΟαΡ τποΐὶπβ οϑὺ δηλ 8 ΘΟΠΙΡΔΤΆΌΙ6 ἃ ΤΟΙ βίοοϊθβ, 168 
Οτδοοῖθ8 ἃ Αρὶβ οἱ ΟἸθοπιθπθβ, Ναυη ἃ ΠΥοασριΒ ἡ Μαϊβ οθϑΐ 
[0116 46. γου]οῖν ἱπρου, αἰτη ἰταϊοί, 168. ΟΠΟΒΘΒ ἃ ἰαπί 4 Υἱβᾶρ68. 

«Θπυδπᾶ Ῥ]αίδγαιθ 165 ΘΟΙΏΡΑΙΘ, 11 ΠΘ 165. Θρδ]6 ρδβ ρουτίδηΐξ: 
ααὶ ΗΪ]ὰ8 ἀἰβουίθιηθηΐ οἱ οοηβοϊθποϊθαβθιηθηΐ ῬΟΌΣΤΟΙ  ΤΟΠΙΔΙΆΈΘΙ 
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Ιθατβ αἰ ἴθυθποθβ Υἱοῦ 1] ἃ ΡΔΙΔΠΡΌΠΠΘΙ 581 165. ὙἹΟΙΟΙΤΘΒ, 65 
ΘΧΡΙοἱοὐβ αἰ ΔΊ ΘᾺ, [ἃ ραϊββαποθ (65. ΔΙΠΙΘ65. οοπάπϊοίοβ ρδ. Ῥομι- 
ΡΘΐαβ, οὐ 565 ΠῚ ΠΡ 65. ἀγθοαπθϑ οοαϊχ ΔΑ ΘΙ] Δ15 Ὁ. «16. ΠΘ ΟΥΟΙΪΒ 
Ρᾶ8, αἰοὺ 1, αα ΧΘΠΟΡΙΟ ΠΊΘΒΠη6, 5.1] οϑίοὶὐ υἱναηΐ, ΘΠΘΟΙΘΒ 
αα Ὅπ ἸΥ ἀγί οοποραό ἀ᾽ Θβοῦῖτα ἰοαὶ 66. 4} ἃ νοῦὶὰ ἃ 1᾿δἄάνδῃ- 
ἰαρ8 Δ Αρϑβιδιβ, οϑαδὲ 165. τηθῦ 6. Θὴ ΘΟΠΙρΑΙ αίβοη.» Ῥδ116 ἢ ἀθ 
ΘΟΠἕοτο ΓΥΒΆΠΟΥ ἃ 5.014 Ὁ «ΠΠ πὟ 8, αἰοῦ 11, ροϊπί 46 θοιι- 
ΡῬδΙ ΙΒοη, ΠὟ ΘΠ ΠΟΙΗΌΤΘ 46 Υἱοίοὶ "68, ΠὟῪ 6η Ὠᾳχαγα 46 Ὀαί(81]- 
65, ΟὟΥ Πα μ θ᾽ πθ σαῖρπδ βθα]θιηθπῦ απ ἄθαχ Ὀδία1}168 πᾶ- 
γα 165,» οἷο. (θα, ὁ6 π᾿ θϑύ υἰθῃ αἀΘΒΓΟΌ ΘΙ Δὰχ ΒΟΙΔΙηΒ5: ΡΟῈΓ 
165 ΔΥΟΙΤ 5 Ρ]Θ πο πῇ ργοϑοηΐθα ἃὰχ σθοβ, 11 Π6 ΘῈ ΡΘα] ΔΥΟΙΣ 
αϊοί ἱπίατο, απθίααθ αἰβραῦ ὁ αἰ ρα ΐθ8θ οϑίσο: οὐ ΡΙαἴδταθ Π6 
165 ΘοΟπέγθροῖβ6. Ρδ5 θη ίθιβ; 1] ΠὟ ἃ 6 ΚΊΌΒ ΔΙ]ΠΟΠηΘ ΡΤΘίθι ΘΠ, 
1 ΔΡΡαιΘ 105 Ῥίθοθϑ οὐ [65 οἰτοοηβίδποθϑ, ᾿ππὸ ΔΡΙῸΖ 1 8Δα.16, οἱ 
165. ἱπρθ βθρδαίθθιπθηί. ῬδΙΌΠῸΟΥ, 81 οἢ 16 σόοι]οϊς οομγαίποῦθ 46 
ἔνθα, 11 (41Π1οἱὉ 6. ΘΘΡΘΙ ΠΟ ΘΙ απ 6] απ ἱπρθιιθηΐ ρα ΘΟ α 16 1; οα 
αἶτθ, Θῃ. ῬΘΠΘΙΆΙ, 41 δατοὶξ (Ὰ1Πν αἰ ἈΒΒΟΥΟΣ [6] ατθο ἃ 6] Βο- 
τηϑίη, α᾽ δαυίαπξ 41} οὴ δυτοῖν ἀ᾽ Δα] γ65. Ὁ] 18 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΔΗΐΒ ΡΟῸΓ 
[65 ΔρΡρδυῖθι, οὐ 58 ταρρουίδηβ τη! θα Ϊχ. 

(ΜΟΝΤΑΙΟΝΕ, κ᾿ ἰβϑαῖΐβ, ᾿ἰντ ΠῚ, ομαρ. ΧΧΧΙ͂Ι, ΠὨοἴθηβθ 6. 
ϑοῃθαὰθ οὖ 46 ΡΙαίαταμθ.) 

ΡΟΒΙΙΘΟΑΤΙΟΝ ΡῈ ΥἹΕΒ ΡΑΒΑΙΙΣΠΕΞ. 

[65 Κλὸ8 ραγαϊϊδῖθ5 τοπῦ ρὰ8 ἐϊό ρᾳθ]όθ8. Θὲ ἀπῸ 56 8}6 [ῸΪΒ 
ρα  ΡΙαἰαγα 6, τπι815 Βα οοϑϑ γθιηθηΐ οὐ ᾿ἴνγθ ΡΔῚ Πἰντθ. {7π0 ρ4 116 
46 γνἱίϑϑβ, ρτόοόδέρ βουνοὶ απ ργόδμιθα]6, οὐ ἐοα)οΟαγ8. θυμό 
ΡΥ ὑπ ρΔ Δ ]1ὸ16, οομηροδαίθηῦ ἀπ Πἰντθ οα τοῦΐθαι (βιβλίον, υο- 
ἐμη)6}); Ῥᾶ: δχοθρίϊοῃ, ααδίγθ ὈΙοσ ΡΠ 65. Ρθὰ ἀόγθιορρόθβ, 661168 
Δ᾽ Αρὶβ οὐ 46 ΟἸόοπιὸπθ απο ραιί, 661105 465 ἄθαχ ατδοαπθβ ἀθ 
Τ᾿ αΐγθ, {ὰτοπ ρα] ΘΒ. Θὴ ἀπὸ βθαῖθ 1015: 61165. π6 ΤΟ τηθηΐ Ρᾶ8, 
αἰ ἈΠ|Θαγ5, ἃ 61165 απδίγθ ἀπ γοϊη6. Ρ]ὰ8 ἴοτί 46 1 ΠΊΟΥ̓ΘΠΠΘ 
465 δαίγοθβ. Ρ]πίαγαθ πῸ 561Ὲ 016 Ρᾶ85 ΔΥΟΙ ἴα! ρᾶγαῖίγο ἀθ 80η 
γίγαπί πη6 ὁ! οη ἀ᾽ ΘΠΒΘΙ]6 ἀθ ἰοπίθϑ 65 υἱθϑ. 0π [ΟἿ8 ΒΟΥ 
65 τηδῖπηβ 46 1᾽δαΐθασ, ομδοση 46 οο5. ρϑί δ Πἰντθβ δὶ 58ὲ. ἀθϑι1- 
πόθ. ΡΙαίαταπθ πΘ 165 τϑίοπομθ ροϊηί, οἱ 86 οοπίθηξο 46 τϑο  Πο Υ 
οα ἀ6 οομηρ!όξον ἃ 1 ΟοοαΒῖοη. ἀδηὴθ ἀπ ΡαὈ]Ιοα Ιου Ροβίόι θα 
66 ααἾ ἃ τοργοῦ αἀ ἀυοὶν ομαΐβ οὰ τη8] αἷῤ ἀδη8 165 [ἰγτθ8 ἀὐϊ]ὰ 
Ιαποόβ ἀδηβ 18 οἰγου]δίοη. 

ΡΙαίατααθ ὀουνι 565 ῬΙΘΙΙΪ ΤῸ. Υἱθ8 ραγα 105 ἃ 16 ῬΥἱὸγΘ 
α᾽ διιῖθ, ααἱ γου]αϊοηῦ ἀγοὶν ἀθ [αἱ ἰὼ Ὀἱορταρμΐθ ἀθ ἀπθΙα 08 
ΘΥΔΠΑΒ. ΒΟΙΏΠΙΘΒ: Ο65 ΒΙΟΡΤΔΡὮΠΪΘΒ. οπὲ ἀπ οαϊϑοίότο ρῥ]αἰδί ἰδίο- 
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τίααθ 416 πηοῖ8], θη αα6 165 Τό ΠΟ ΧΊΟ ἢ ΡΒ]Π]ΟΒΟΡ Ια 165 --- οοπι- 
πιθηΐ 6 56 181-11} Δαίτθιηθηΐ Ο6Ζ πη τ Δ} 156. Θομπιθ Ρ] αἰαγατ6 Ὁ 
--- πῃ πηδησαθηὺ ροϊπί αἀ᾽ἀρρατγαῖίο οὰ οἱ Ἰὰς Α οοἰΐθ οἱαβδθ ἀθ 
Υἱθβ. Ῥαγ Δ] 165. ἀρραυ θηπθηΐ 16 ᾿ἰντο ἀθ Πέιηοβιπὸπο οἱ ΟἸθόγοι 
([ὰ οἰπααϊδιηθ ραῖτο αα᾽αἰξ οοιηροβόθ ΡΙαἰαια 86), ὁοαχ ἀθ ΟἸπιοη 
οὐ [ποῦ ]]π5, ἀθ Πυγβαπᾶτο οὐ ὅυ11α, οὐ ἀπθαθ8 δΔαΐγθβ. 

1.6 ᾿ἴγτ 46 Ῥόνιοϊὸβ οἱ Βαθῖαβ Μαχίμηβ, ααἰ οϑί 16 αἰχίδπηθ 

46 14 βότγίθ, ἱπαιριγθ. ΠΠΘ ΠΟΌΥΘΙ16 τηϑηϊὸγτο ἀπ ὈΙΟσΤΆΡ] 6. ΡΙα- 
ἰταπ8 ἃ Ργ15 σοῦ ἃ τϑοοπίοι ἰὼ υἱθ ἀθϑ' βρυαπαὰβ ΠΟΙΏπιθΒ, οἱ 
πατῶ Ρ]ὰ8 θοϑοΐῃ ἀὀβουτηαὶβ α᾽ δίτθ οχοῖίό θᾶ 165. ἀόβὶ 5 ἀθ 8685 
ΔΙΠΪ5 ῬΟᾺΓ 856 πιρίγθ ἃ ἴὰ Ὀθβορῃθ. Μαῖβ 11] ἀόνθιορρο 8]0ΥΒ 
Ι6 πὸπηθ 6 5᾿ Δυδῃάοπηδπί ἃ 8505 ἱπο! 1 παῦϊοη Ρδυ ΘΠ ὸτο: 16 
γόοϊ! Εἰδίοσαπθ. 56. τόδαϊς ἃ ἀπ ὀαπονὰβ 581 ΘΑ Ὸ6Ι] 16 τηοτα ἰδ 
μιοάθ ἀθ θθαιχ ἰαθ]θαιχ 46 νουμιβ (δ). Οοίθ βθοοπμᾶθ βόγτὶθ 46 
ὙΙο5. Ρᾶγὰ 6165, οὰ Ὀγ1Π6 βαγίους Ἰὼ Ἰηογ816. 6 ΔΟΙ0η, ΘΟΠΙΡΓΘΠᾺ, 
οὔθ 16 ᾿ἶγτθ ἀό]ὰ οἶτό, Πίοπ οἱ Βυαίαβ (πππηότοίό 12) ΑἸοχαπᾶτγο 
οἱ Οέβαν, Αβϑβι!αβ οἱ Ροιηρόθ, Ῥυυσμαβ οὐ Μαῦῖαβ, οίο. 

Ραΐβ, αυδηά ΡΙ]αἰαταπθ οαΐ [αἱ Θμίτου ἀδῃ5 58 φΆ]ΟΥΘ ἴοτ 5. [65 
ΘΥδμαβ ΠΟΙΏΠ]685. 46 1᾿ἰδίοί τ φργθᾷαθ οὐ τουηδῖηθ ἀἴρπθθ αὐ δί1Ὸ 
ῬΙΟροβόβ. ΘΟ η6 πιο 65, νου] δηῦ ΘΠΘΟΓΘ ὀου 6 65 165 ρᾶγα]]ὸ- 
65, 1] 56 ἀόοϊα, Ὀΐθη ααππ ρα ἃ τοργοί, ἃ θηβθίρηθι ἰὼ γουΐα 
ΡΔῚ ἰὼ ροίπίατο ἀὰ γίοθ, ἃ 11πηαὐοι ἀπ Τπόθαΐη ᾿βιηθηΐαβ, [6 
πιϑῖίτο 4 Πᾶΐθ ααὶ πιοπίταῖ! ἃ 568 ὁἸ]ὸνθϑ δομηπηθηΐ ἢ] [1181 ἸΟΌΘΥ 
46 1α Πΐο. οἵ οομαηθηΐ ἢ] πη [11] Ρρᾷ5. Ἰοποῖ (9). 1] 856 θογπᾶ, 
ἀδη8 οϑύ δαί φΘηγθ, ἃ ἀθὰχ ραίτοβ ἀρ 165. ρϑυϑ! ]ὸθθ, 661168 
4ἀ6 Πριηθίν 5. οὐ α᾽ Απίοΐϊπθ, 46 Οουίοίαῃ οὐ α᾽ ΑἸοιθ᾽δαθ. 

Επἤη, πθ γου]απί ροϊηῦ ροπτίδηΐ τοί  Υ ΤῸ} 46 τηϑαγαὶβ ΘΧΘΠι- 
ὈΙΘ5, 11 ἰοατπα 8565 ὙΘΙΧ Δ|ΠΠ|6 18, ἔγαπ οι ἰὼ Πἰπιϊΐθ 65. ΓΘ 5 
μἰδίουαιθ5. οἱ, 88 7θἰδηῦ ἀδη8 165. «Το γ6 5 ᾿ΠΟΟΠΉΠ68 (79)», 1] οϑϑαγᾶ 

8, γὲο 46 Τίηιοϊέοη, ἀδαὺ: Ἐμοὶ μὲν τῆς τῶν βίων ἅψασϑαι μὲν γραφῆς 
συνέβη δι ἑτέρους, ἐπιμένειν δὲ καὶ φιλοχωρεῖν ἤδη χαὶ δι᾽ ἐμαυτόν, ὥσπερ 
ἐν ἐσόπτρῳ τῇ ἱστορίᾳ πειρώμενον ἁμῶς γέ πως κοσμεῖν χαὶ ἀφομοιοῦν πρὸς 

τὰς ἐχείνων ἀρετὰς τὸν βίον. 
9. γῖο ἄς Τοονιοέγίιι8, 1: Ἡμεῖς δὲ τὴν μὲν ἐχ διαστροφῆς ἑτέρων ἐπα- 

γόρϑωσιν οὐ πάνυ φιλάγϑρωπον οὐδὲ πολιτικὴν ἡγούμεϑα, τῶν δὲ χεχρημέγων 
ἀσχεπτότερον αὑτοῖς χαὶ γεγονότων ἐν ἐξουσίαις χαὶ πράγμασι μεγάλοις ἐπι- 
φαγῶν εἰς χαχίαν οὐ χεῖρον ἴσως ἐστὶ συζυγίαν μίαν ἢ δύο παρεμβαλεῖν εὶς 
τὰ παραδείγματα τῶν βίων, κτλ. 

10. Υῖδ ἀ6 ΤΙ) νόδέο, ἀέθαύ: Ὥσπερ ἐν ταῖς γεωγραφίαις, ὦ Σόσσιε “Σενεχίων, 
οἱ ἱστορικοὶ τὰ διαφεύγοντα τὴν )νῶσιν αὐτῶν τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τῶν πι- 
γάχων ᾿πιεζοῦντες ἐγίοις παραγράφουσιν ὅτι «τὰ δ᾽ ἐπέχειγνα ϑῖνες ἄνυδροι 
χοὶ ϑηριώδεις» ἢ «πηλὸς ἀϊδνὴςν» .. .,)ὺ οὕτως ἐμοὶ περὶ τὴν τῶν βίων τῶν 
παραλλήλων γραφὴν τὸν ἐφικτὸν ἕ εἰ χότι. λόγῳ καὶ βάσιμον ἱστορίᾳ πραγμά- 
των ἐχομένῃ χρόνον διελϑόντι περὶ τῶν ἀνωτέρω χαλῶς εἶχεν εἰπεῖν, κτλ. 

- 

- 

κυ σῸ- 
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Ὧἀθ ἰαϊτθ τουῖντθ ἰθ5 Τπόβόρ οἱ 165 Βοιμα]πδ, [65 Ναπια οἱ 168 
Τυγόῦτριιθ (1). , 

ὕπ ρϑ ποιῖρτο 46 ὈΙΌΡΤΑΡἢἾ 65, τοηίταπ ἀἄδη5 ΠἼἼπ6 οἷ Δα 6 
ἀο5. ἀΘῸΧ ῬΥΘΠΙ ὁ 65. τηϑηϊὸ 65, βοΐ ροτάπι68, ΘΟΙΏΠ]6 661165 4 Ἔρε- 
μηϊποπᾶδαβ, 46 βοϊρίου Π᾿Αποίθη, 46 ϑοῖρίοη 16 Φθαμθ, οίο. 

ΠΡ Δ1ΠΠ|Θανθ, ὁπ γοϊύ ΡΔῚ 165 Παρ 65 Π| οἱ ΠῚ 46 ἃ Κλὲ 6 
])όηιοδέϊδηα απ ῬΙπίαταπιθ πθ 856 τηῖξ αα ὰ πῃ ἂρα ἀὀϊὰ 5562 
δύᾶποό ἃ ἃ ΘΟΙΙΡΟΒΙἶοπ (65 Κλ65 ραγαϊ δῖ68. 

ΡΩ ΤΑΒΟΙΕ ΜΟΒΑΤΙΙΘΤΕ. 

«1 φταμᾶθ ΘΟ] ]θούϊοη ἀθ5 Θαντοβ αἴνθυθθβ 46 Ρ]αἰαταπθ, Θ0η- 
ΠῚ6 γα!ρϑΘηθπῦ 5065 16 πο 46 Πογαϊοδ, οοπέϊθπί (65 ἐγαϊ 
Ὧθ ἰουίθ νϑίθαν δὲ ρύθϑαπθ 46 οί ρθη. 1] οϑὲ ντδὶ απ ΡΙα- 
ἰάταπο οϑὺ πῇ τηογα ἰδέ ἀνδηΐ ἰοαί. ὅπῃ. ἃτπη8 αἰ Ποῃηπδίθ ΠΟ πΙΘ 
Ῥαββδίοηπό ροὺν 16 ὈΪΘπ 56 τη] ἃ ἰδ ὁ6. αα᾿}} ὀοτ : οθδί Ἰὰ 
66 4πἰ ἀἄοππθ ἰδηΐ ἀθ υἱθ πηδιηθ ἃ 568 αἰββουίαοηβ α᾽ δη ααἰτόδ; 
οἾθβϑὲ ἸΙὰ 66. αὶ ἔα! Πἰγ6. 565 αἰ Βο ΒΒΊ 05 τηόίαρ γί 685, ΡΟ ΠΘΠΘΒ 
οἱ ΤΟ] ρΊθαβοβ; ο᾽οϑὲ ἰὰ 66. ααἱ τοπαὰ [᾿πἰόγοββαηΐοβ ᾿πβα ἃ 565 
(ΑἸ Ό]65565. αἰ θβρυῖθ. Οπ ἴὰὶ ργΟμη6 588 Ροῖπθ αἾανοὶν ὀἰό ἔοτί 
ἰη]πϑ6 ΘΗΥΘΙΒ [65 βἰοϊοίθηβ; οἱ ἀπδηα Οἢ ΒΟηΠΡῸ ἃ 50} ΔΙΠΟΙΙ 
ἰοαΐ 114] ροὺν ΟΠμότοπόθ, οἡ 5' Θχσρίαθθ 4} αἷὐ ἔαϊδ ἀπ Πἰντθ 
οομέγο 1 ἰδίοσϊθη Ἠόγοάοίθ, ααἱ ἀγαὶϊΐ αἰ ἰγαιίθυ βόν ὀγθιηθης (85 
565 Τόο!5. 16 Βέόοίίθ οὐ 165 Βόοϊζί6η8. Μαῖὶβ ρᾶττηὶ οοῖίθ τα! ἰπἀ6 
αἀ᾽ ὀου 5, ααἱ ροῦν ἰὼ ρἰαραῦς ποῦ ἀνθὸ ἰὰ ΤΏΟΤ8]6 ΡΙΟΡΙΘΙηθπί 
αἴθ αὰθ ἀ65 τρρουίβ ἰουίαϊ 5, 11 Θὴ οϑὲ ἀπ οοτίαϊη ποι ῦγθ ἀοπί 
Ιὰ τηο]6 αἰαἀδοίίαπο οβί 16 βα]θί, ἴΙὰ βυθδίδῃμοο τηδιηθ; οὐ οϑθιχ- 
Ιὰ βοπύ 165 Ρ]8 ΤΟ ΠΟΙ 8. (6 ἰοπίθ ἴα ΘΟΙ]θοίϊομ: 66 βοῃΐ ΟΘῈΧ 
οὰ 16 σέπϊθ 46 Ρ]αἰδταπθ 5᾽ 6Θϑὲ τηοηΐγό ἄγθὸ [οπ8 565 Υδηίδρ68. 
ΘποΙαπο5- 8. βοηύὺ αἀἰππθ μαπίθ ὀϊοαπθηοθ. [26 ἀϊδίοριθ ἱπετα]ό 
α68 1)όἰαῖδ 46 ἴα «]ιιδέϊοο αὐἰυΐηα οϑίὶ 18 Ῥ] 8 φτᾶπαθ οἱ ἰδ ρ] 5 0616 
Οαντο ᾳ4ὰθ6 ἰὰ Π{όταξινο οὐ 1ὰ ῬΒΠ]ΟΒΟΡ 6. ΦΥΘΟατ65 Θιβδθηΐ 6ῃ- 
ἰαηἰέθθ ἀθραϊβ 16 ἰθπρ5 46 Ρ]αίοῃ. [1,6 αἰδίοριιθ ἱπεϊ απ] ὧδ 
Ῥ᾿ΑἸιοΙν τ᾽ θδί σαὸγθ ΠΟΙ Π5 ΤΘΙΙΔΓΘ Δ 016. 6 850 ΦΘΠΤΘ. Ρ] αἰᾶτα 6 
ΗἾἃ Ρδ85 ἰγαϊξέ οθ βιυ]θῦ δὴ ἰὰ στάπαθ πιδηϊὸγο ἀθ Ρ]δίομ, οἱ 
505 Πἶντθ π᾿ ϑϑύ ροϊῃηῦ ὑπὸ οοπίτοίαφου ἀὰ αηᾳιοί. 1] ἃ 1αἰββό 1ὰ 

11. γον. Ο. ΤῊ. ΜΙομδοΙβ, 126 ογαϊηθ υἱξαγίηι ραγαϊοϊαγηι ῬΙμζαγοϊυὶ 
(Βουϊα 1875). 
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τηὀίαργϑίαπο ρῥτοίομάθ οὐ ’ὰ μδαΐίθ ρούβίθ; 1] 5᾽ οϑύ ϑηΐουηό δ η5 
Ι6 ἀοιπαΐηθ 465 τόδ! τόθ 46 “16 σἱθ ἀοιμηθδίίααπο; ἢ ἃ νοῦ 86 
τποηὐγθ1 ἀπ απθπηθηὺ 66 41] ὀΐαϊ, θη ὄροῦχ, θοη ρὸν ἀθ ἔδιμ!]16, 
ΘΟὨὐθαΙ ἰγὸβ δἰ} 016. Φΐ0η ᾿ἰντθ οϑὲ 16 ραπόρυγίαθθ 46 1 ΔΠΙΟῸΣ 
Ιόρ!ππθ, οὐ οομίθηΐ 16 τόο! ἀ ἀπὸ ἴοι] ἀ᾽ ἀπθοάοίοβ ἀοπί ἴα 
ἰρμάγθϑθθ οοη͵αρα]6. οϑὲ 16 ἐπὸμηθ ογαϊηαῖτθ. Οὐ θδύ 1ὰ, υϑὺβ ἰὰ 
ἤη ἀὰ ἀϊαϊοριθ, απ ΡΙαίαταπο ταοοπίθ 1ὰ ἐοποπδηίθ μἰδέοϊτθ ἀὰ 
ἀόνοποιηθηΐ αἰ μη θομθ, 416 ΠΟῸΒ. ΠΟΙΊΠΊΟΠΒ, αἰ ἀρτὸβ 165 [ΔΕ ΠΒ, 
᾿ροπίπθ. ΠΥ ἃ ϑπθοῖθ ἀ᾽ δαιίγοϑ ὀου 8, ἄδηβ 16 οοΙ!]θοίΐου, ααὶΐ 
Ραβϑογαίθηῦ ροὰ 468 οἰοΐβ- ἃ Ὅαγτθ, 5᾽115 π' ὀξαϊθηΐ ὁ] ρ5ὁ8. ῬΔΣ 
Ι6 γοϊβίπαρθ 4θ οϑϑ. ΟΡ Ὸ 5. ΤΌΠΟΙ π68. Αἰηδὶ ἰὼ (ὐηβοίαϊίον 
ἃ 86. [ϑηϑῆη6 50 ἴὰ τηοῦῦ 46 88. {116 θϑὲ ὑπὸ [οὐίτο ρ]θῖηθ α᾽ ιηο- 
[108, 46 παϊνοίό οἱ 4θ ἰθῃηάγθβϑθθ. [65 ἰταϊέβ δι. ἰα ϑιιρογϑβέν)ον, 
81} ἰ6 Μαγϊίασο, 54} ἰα Νοϑίοδβϑο, Ὀΐθὰ α᾽ δαί θβ ΘΠΘΟΥΘ, ΟἹ ῬΟῈΙ 
τηΐθαχ αἰτθ ἰοὰβ 165 ἰΓαἰ ὁ τηοτᾶαχ 46 ΡΙ]αἰαγαπό, οὐ θὲ σόπόγαιὶ 

ΓΟ Ὸ5. 5685 ὁοΥ 5. 46. ααθ] απ παίπθ 4116 66 5010, 50 Τοοοπηδη θη ἢ 
ΡδΙ ἀ65 απ} 168. ΘΒ πη Ὁ]68, οὐ ργοοσγθηῦ δὰ ᾿θοίθαν ἀρτόμπιοπί 
οὐ ρῥιοίί, Τουϊοῦϊβ οὐ ραιίοαῦ οα Υ βθπῃύ οϑί διῆοι ἀπ θ0η οἵ 
ἄπ θθδι, οδίίθ βἰπηρ] οὶ 4 ον, οοίίθ ραγίαϊἐθ βἰποόνι 6, αἱ 
οαρίϊγαηῦ 16 βθηἐ πηθηΐ, ΔΙΟΥΒ πιῦπθ 6 ἰὼ τΤαΐβοη ἃ ααΘ] 480 

ΘΟἤΟΒΘ. ΘΠΘΟΙΘ ἃ ἀέβιγου. 
« Μοῃίδίρῃθ, δὰ 1ἰγτθ ἀθαυχίδπιθ ἀθθ βϑαΐβ, ἴαϊῦ ἀπὸ οομμρᾶ- 

Γαΐβοπ Θῃ τὸρ]ο οηίτο ἰὸ5 ΤΠογαῖοθ 46 ΡῬΙαίαταιθ οἱ 165 Τρίέγοβ 
46 δόπδαπθ. δ ααἱὶ αἱ ρ]αῖν βαυτνίοαί, οοδὲ [ὰ Ὀτὀνοίό ἀθ8. οραβ- 
6165 οὐ 1ἴᾳ ναυϊόξό (65 βυι)οίβ: «15 οπί ἰοαίβ ἄθαχ οοἰΐθ ποίδθ!θ 
γΘΟΙΠΟἸ 6. ῬΟΠΙ ἸΠ0Π ὨπΠΊΘα, 6406 1ᾳ βοίθποθ 416 1Ὺ ΘὨΘΙΌΝΘ 
γΥ͂ οϑὺ ἐγαϊοίόθ ἃ ρίθοθβ ἀθϑοοιβαθβ, ααἱ π6 ἀθιιδηάθης ρᾶ8 1᾿00}1- 
»ρδιοπ ἃ ἀπ Ἰοπρ ἰταγαῖ!, 4ἀθ ΠΟΥ ἴθ 8118 ἱποᾶρδ]6..... ἢ 
γη6 ἴδια! ρᾶ8 φιαπαθ θη ΘΡ 86. ΡΟῸΣ ΤῊ Ὗ τηθί6; οὗ 168 αὐ 
γοὰ 1] πιθ μ] ἰδέ: οδΓ 61105. ποπί ροΐηΐ ἀθ βαϊέθ οἱ ἀθροπᾶδποθ 
γ 465. 1πῸ5 δχ δ] 1658. Οδ5. διιοίθανβ 56. ΤΌ ποοπίγθηΐ Θη ἃ Ρ]α8- 
γραῦΐ (65. Ορἱῃίοηβ αἰ1168 δὲ ὙΥΔΥΘΘ; ΘΟΙΏΙηΘ δ581 ἰΘῸΣ ἔου]Π0 
165. [οἱδ πϑὶβϑίγθ ΘΗΥΪΌΠ ΠΊΘΒΙῚ6 5ἰδο 16; ἰοαίβ ἀθαχ ῬτθοθΡθ 8 

γ»αἀθ ἀθιχ ΘΠ ρΟΥΘαΤΒ ΤΟΙ ἷηβ; ἰοπίβ ἀθαχ γοηπ8 ἀθ ρδῚβ8 θβίγδῃ- 
νοΐθγβ; ἰοαίβ ἀθχ το 65. οὐ ραϊββαηίβ. ΠΘὰγ ἰπδίσιοιοη δέ 46 ἰὰ 
γΟΓΘΒΙη6 46 ἰὼ ΡΠ] ΟΒΟΡἾθ, οὐ ργθϑθηίόθ ἀπ βίη ρ1}6 ἴαφοη, οὐ ροΓ- 
»ϊηθπίθ. ΡΙαἰαγαὰθ δὲ Ρ] 5. απίΐοτιηθ οἱ οοπδίδηϊ ; βθηθαιθ Ρ]ὰ8 
γοπαἀογδμί οἱ αἰνθιβ: οθέθαυ ΟΥ̓ 86 ρϑῖπθ, 86 τοϊαϊδ οἱ 86 ἰθμᾶ 
ὙΡΟᾺΣ ΔΙΊ ἰὼ γοία οοπίγο ἰὰ [ΟἿ 016586, 16 ογαϊπίθ οὐ 168. υἱ- 
γοίθαχ δρροίϊίβ; 1᾿δα]γθ ΘᾺ} }6. π᾿ Θϑυϊ που. ρὰ8 ἰδηΐ θα 15 ΘἤΟΤίβ, 
γ»ϑοὺ ἀθβάδίρημον αἴθοπα μαϑίΘΓ 500 ρᾶ8 οἱ 86 πιθίξθ 801} 88 βγᾶθ. 
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»ΡΙαΐαγαπθ ἃ 165. ΟΡΙ πΙ0η5 ρ]αἰοπία ποθ, ἀοα]οθ5. οὐ Δοσοιμηη 8065 
»ὰ Ια βοοϊέξό οἴγι!ο; 1 Δυ]γ6 165. ἃ. βίο 65 οὐ ὀρ᾽ ΤΙ ΘΠ 65, Ρ]Ὰ5 
» ΘΒ] οἰ πρῃόθβ ἀθ 1᾿᾿ἰϑᾶρὸ ΘΟΙΏΤΠΠΠ, Τη8͵8, 5601 ΠΟΥ, ΡΠ .5. ΘΟΙΏΠΙΟ- 
»65. δὴ ρδυ οι] θ᾽ οὐ Ρ] 15 ΤΘΥΠΙ65.... . ϑθῃθαιθ οϑὺ ρθη 46 
»ΡΟΪποίθϑ οἱ 581 805; ΡΙαἴαταπθ, 46 ὁ ο565; ΟΘΙ αΥ Ἰὰ γοὰβ Θϑομδα 
ὙΡ]ὰ5 δὲ γοῦδ ϑϑιηθαΐ; οϑίξαν οἱ γσοῦβ οοπίθηίθ ἀαναπίαρθ οἱ νου 
θᾶ τηΐθαϊχ; 11 ποὰβ σαϊᾶθ, 1᾿Δαγ6 ποσὰ ΡΟυΪ856.ν Μοπίαδϊρῃθ, 
απ} πὸ ᾿ἰβαῖϊ ΡΙαίαγααθ απ ἀδὴβ Ατηγοί, οτογαῖὶξ, οοιημηθ Ατηγοΐ, 
αὰθ ΡΙπίαταθ γαῖ ὀΐό ργέοθρίθαν 46 Τταΐαῃ οἱ ἀγαὶϊξ Ἰοὰό ὑπ 
ΤΟ]Θ θὰ ΡΟ Πα π6.. δα! ὁ6 ἐγαϊξ, 16 βία! 6 δὲ Ἰπδίθ; οἱ Ρ]α- 
[ΔΤ 16 τηο 8.6 Υ δέ δάτηϊγὈ]θηθηΐ οανδοίόι 56.» 

(ΙΕΒΒΟΝ, Ηϊδὲ. ἄδ ἴα {ὐόν. φγεοηιιθ.) 

5ΤΥΠΕ 9Ὲ ΡΙ ΤΑΒΟΥΕ. 

«1 αἸοίίοη 46 ῬΙαίαγαπθ οϑὲ Ἰοΐῃ αἰ δίγο ἀἷρπθ ἀθ 66 1186 (685 
ΞΔΠΟΙΘῺΒ Π]ΔΊΤ65.. .. 88. Ιδῃστιθ π᾿θϑὲ θ]ὰ5 661160 46 Ρ]αίομ, 46 
Χόποροη, 46 ΤὨπογ 146. ΠῚ πὰ Ρδ8 Πηδιηθ οϑϑαγό, ΘΟ 6. ΘΘῸΧ 
αα ὍΠ ΔΡΡΘΙ16 αὐῤῥοὐδέο8 (13), αἰ Θἢ τϑίγοθνοι 165 βθογθίβ. ΠῚ ργθπά 
5605 ΓΟΥΠΙ6Β 46 ἰουίθ τηδὶῃ, 11 56 ἰθίπί (65 δου θα 5 ἀθ ἰοὰβ [685 
ὀοΥῖναῖ 5 ἀοπί 11] ρῬγοάαϊξ 165 ρθπβόθβ, ρθὰ βοποίθιχ ἃ βἤἴδοθυ 165 
αἰδρατγαίθθ οἱ α' δΔοου 165 [0η5 οὐἱαγᾶάβ. Βΐθη ἀθ ἔοπάπ, τίη 
αἰδομουό..... ὅὃ8. ἴδφοῃ ἀ᾽ ἔουϊτο οϑὲ ρ]05 αἱριιδ, αἷξ ΦΖ460α 685 
Ατηγοί ἀδη5 8501 ΘΧΡΙΘΒΒΙ Ιαηραρο, Ρ]ὰ5 ἀοοίθ οἱ ργθϑβόθ, απ 
ο]αῖτο, ΡΟ]16 οὐ δἰβόθ(:3).» 

(ΙΕΕΒΟΝ, ἐδίά.) 

12. Τμαοίθη, Ῥ81 ΘΧΘΙΊΡΙΘ. 
18. ΟΥ. σοηγαα θβπου, Βεδιϊοίνθοα εἰπἰυεγβαϊβ, Ὁ. 8606 (64. 46 1645): 

«ϑ1Ππ8 ΡΙαὐατ οὶ νἱἀθίαν 6886 σσανὶβ οὖ τηϑαϊαίαβ, πΘα 6 ΟἰΆΓὰ5. Ουΐν β ἰδ] 
ῬΙυβου]ατη ὑθιηροΥβ ἴῃ ατθθοὶβ ᾿ἰἰου 5 γογβαίο.» 



ΑΝΑΙΥΒΕ ΘῈΣ ΟΗΛΡΙΤΈΒΝ. 

ἹΝΤΒΟΌΌΟΛΤΙΟΝ 

ΑὖὟὙ8ΛΌΧ ΥΙΕΒ ΡῈ ΕΜΟΒΤΗΝΝΕ ΕΤ Ὲ ΟἸΟΙ͂ΒΟΝ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΒΕ, Ι6τ. - Ἰ] πα προγίθ ροϊηΐ, δὴ ρόμῃόγαὶ, δὰ Ὀοππθυν ἀ6 8 

γί α᾽ δύγ πὸ ἄδηβ ἅπ6 ρυδηᾶθ οὐ ἄδη8 ἀπὸ ρϑύϊίθ ν]]6. 
ΟΗΔΑΡΙΤΉΕ Π΄. --- Ῥουν 1 ἰδέοσγιθη αἱ νϑαὺ 5 ΟΟΟΌΡΟΡ ἀθ6 5765 δα Γο5. 46 

11] δίοίνθ Ἰοοθαϊθ, 16 απθβέϊομ θϑὺ ἐοαὺ δαΐγσθ. ῬΙαίαγαθθ ἃ 16 ἀέβαναπίαρθ 

αὐ Βα Ιου ἀπ ἰὑοαύθ ρϑύϊθ υ1}16, οὐ 4ἀθ δυοῖν Ρὰ τηθύνγθ ἃ ργοῆθ ΡΟῸΓ 

565 ΓΘΟΒΘΡΟΊ65. Πἰβύου Ια 165 16 β6]οαν 4α᾽}} δύ 7615 ἃ Βοτηθ; ὁ6. π᾽θϑῦ αὐ Ὧη6 

ἔοϊβ γϑηὐγό ἄϑηϑ 50η ρϑύβ5 παίβὶ, αα}} ἃ δϑογαό 1 ὀδπᾶάθ ἀπ Ἰαὐϊπ, οὐ 1] αό- 

Οἷαγθ π6 Ρᾷ5 ροββόδον οϑὐΐθ ἸΙδηριιθ διϑδὶ ἃ ἰομᾶ ααἢ} ἀόβι θυ. 

ΟΗΑΡΙΤῊΝ 1Π|. --- Αὐδδὶ, θὰ ὀουϊναηὺ 165 165 ρᾶγ}]ὸ 165 ἀθ όιηοβί ὸπθ 

οἱ ἄθ ΟἸοόγοη, π᾿ θπύγογα-ὑ-} ρὰ5. ἀλη ᾿᾿ὀχϑιηθη οὗ 1ὰ Θομραγαΐβοῃ ἀθ Θὰ 

ὁΙοαθθηοθ: 11 56 ῬΟΥΠΘΓα ἃ ΓἈΡΡΙΌΘΠΟΙ 168 ὀγόποιηθηὐβ 4 θὰ νἱ6 οὖ ᾿θασΒ 

δούθϑ ροϊ ααθ5. Βαρροῦὺβ Βα ρυθηδηΐβ θηΐτθ ἰὼ ἀθϑύϊπθθ 465 ἀθὰχ ογαίθαγβ. 

ΠΕ ΡῈ; ΘΕ ΜΟΘΤΗἝΝΕ. ᾿ 

ΟΗΑΡΙΤΉᾺΕ ΙΓ. --- Οτἱρίπ 46 ότηοϑυμοπθ. ὅοη οπΐϑποθ. 8865 ΒΌΓΠΟΠΙΒ: 

Βαΐαϊοβ οὐ Αγφαϑ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ Υ. --- ὕπ ρΙαἰάογον αα᾽}} οπΐοπα ῬΓΌΠΟΠΟΟΡ ἃ 1 Ογαῦθαν ΟΔ]- 

᾿ἰδύγαϊο ἀῤίουτηΐπθ 88 νοοαύϊομθ. 8868 τηδῖνγοβ 4 τπόζουίαπθ οὖ 868 Εἰ Ὲ8 
α᾽ ὀϊααεο. 

ΟΗΑΡΙΤᾺΕ ΥἹ. --- Ἡυόπηοσυμὸπο ρ]αἰθ οομπένθ 865 ἐαύθασβ. ϑὅοῃ ἰηβαροὸβ 

ἴὰ ῬγΓθπϊὸσο ἔοϊβ 4} νϑαῦ ῬΆΥ]Ὸ ἄδη8 1 ΑΒ ]66 ἀπ ρϑαρὶθ, βοὴ ἀδοου- 

ταρθιηθηῦ : ΕἸ ΠΟΥ τ185. ΤΟΙ ὐΘ 500 ΘΟΌΓΑΡΘ. 
ΟΗΑΡΙΤΈΒ Υἱ1. -- Α ἴὰ βυϊΐθ ἀἂπ ποῦγνϑὶ ὄομθο, 11 σϑροῖῦὺ 4685. οοῃ- 

56118. ἀθ 1᾿δούθιν ϑαίγσαβ, ααὶ Ἰαΐ οανγθ 165 ΥΘῸΧ 80} 1 πηρογίδποθ ἀὰ ἀδοϊ: 
ογδίοῖγο. Πόπηοβιμὸπθ 86 ἴαϊῥ οομπβύγαϊ θ ὯΠ6 ΟΠΔΙΠΌΥΘ βου θυ ῖηθ ῬΟῸΓΣ 

Β᾽ΟΧΘΙΌΘΥ ἃ Ὀίθη ἀφοΙ ΠΟΥ. 
ΟΗΑΡΙΤΈΕ ΥΠ]|. --- 865 θχϑγοΐοθβ δὺ ὀἐπιθβ. ἄδηβ 16 ομδτΩΌΓ6 βουίθυγῖηθ. 

8.658. οοπέομηρογδίηβ οοηδίἀογοηῦ 805 6]οαθθμοθ ΘοΙΏτηθ 16 ἔγαϊν 46 1᾽ ἐὐααθ 



ΒΡ Ύν τ ο 

ΡΙΌΤΑΒΟΟΕ, ΥἹΕ ΠῈΣ ΘΕΜΟΒΤΗΝΝΕ 818 

ΡΙαἰδὺ απ θοσηστηθ 16 τόβαϊαὐ α᾽ αρὑϊύπθ8. παύαγθ!]685: τοὺ 46 Ῥυίμόδϑ ἃ 66 
β7θύ, οὐ τόρ! αὰ ἀ6 Πόιηοβυμοπθ. Ἰθότηοβυμὸ π π’αναὶϊῦ ροϊπὺ οοαύατηθ 48 

ῬΆΓΙΘΙ 858η8 ργδραχγδίϊοῃ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΕ ΙΧ. --- Ῥδηβ ἀσθ]α 085 ΡΥ ΘηὯθβ ΟΟΟΔΒΙΟΠ5 ΒΘα]οιηθηὐ, 1] 56 

Ἰαΐββα 8116 ἃ ᾿τρΡΓΟΥ ΟΡ, οὖ ἄὐϑὸ 16 Ῥ]ὰ8 ἐοϊαἰαμπῦ βυσοὺβ; τηϑὶβ, ἃ [1}]- 

ἰαύϊοι 46 Ῥόγιο!δβ, 11 π᾽δἰτηαὶθ ροϊπῦ ἃ 56. οοτητηθἐξσα ἃ ἐοὰξ Ῥσόοροβ, ἃ αθᾶπ-. 

ἀοπμΘΥ σίθη δὰ Ππαβαρὰ ἀὰ τηοιηθηῦ. Τόμηοϊσηαροβ α᾽ αιΐθυσβ ὉΠ ΟΘΙΘἢΒ 581 

ΤΙπβριγαύϊομ ἃ Δα 6116 1] οὐαὶ ααθ]απθῆοϊβ θη ραυ]αηῦ; 50} ἀπ βόσθαχ θὰ 

ἀὯ6 τηοὲβ. ααὮ] δὲ ἀδη5 1 δἴαϊγθ 46 1 δ]οππὸβα. 

ΟΗΑΡΙΤΕΒΕ, Χ. --- Φυροιηθηίβ Ὧθ οοῃέθιηρουαίηβ 50} Πότηοβιμβὸπθ δ 
Βότηδαθ, βὰν} Πόιηοβεμοηθ οὐ Ῥῃοοίομ: ἄἀθ ᾿όιηοβίμβὸηθ 1αἱ-τηδτηθ 5Ὲ 66 
ΟΡ ΠΪΘΥ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ, ΧΙ. -- Ῥόπιοβεμδηθ 856 βουτηθὺῦ ἃ ἀθβ δχϑγοΐίοεβ. βρδοίϊδιχ 

ῬΟῸΓ ΘΟΥΤΊΡῸΙ 165 γἱ065 46 88 Ῥγοπομποίδίϊοῃ δὲ 46 5ὰ ἀδοϊδτηδίϊοη ; 1] βοίστθ 

88. ἰθπιιθ. Ἰτηρογίαποθ 4] δἰΐδοῃθ ἃ 1᾽ δοσοπὲ ογαίοῖτβ. Φυρεοιηθηὺ ἀ᾽ Ζ βίο 

501 ᾿'δΙοαθθποθ 46 Πόιηοβίμβὸημθ. Βομβ τποίβ 46 Πόιηοβέμομθ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙ. -- Ἐπίτέθ ἄθ Ῥόπηοβεμβοπθ ἄδηβ 1 νὶθ ρο απο οὐ 

ΡῬγοοὸβ οοπέγο ΜΙᾶϊαβ. 1.ἃ ροβίθἴοπ αα}} ρσθπᾶ, οοητηθ δάνογβαίσ ἀθ ΡἘϊ- 

Ἦρρθ, αἱ ργοσῦγθ Ὀἱθηΐδὲ Ῥθδιοοὰαρ 46 οἹοΐγβ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙΠ. -- Οὐ δύ ἰη]αβίθπιθπὺ αὰ6 Τπόορομηρο ἃ δοουβό ᾿ό- 

τηοβίμβὸηθ α᾿Ἰποομβίδποθ ἀ8π8 868 ορίπίοπβ ροϊτίᾳαθβ; Πότηοβιμπὸπθ πὸ δὲ 

Ῥοϊπέ, βο8Β 06 τδρρογύ, οοτῆτηθ 168 Πότηδαθ, 165. Μϑπδίοραβ, 165 Ν᾽ οοἀὸπηθ. 

ΝΟΌΙΘ556 ἀ68 βϑπύϊτηθηΐβ αἱ, πὰ ἰδπηοίσ παρ ἄπ ρῬΗΠ]ΠΌΒορμΘ Ῥαποέϊαβ, αἷο- 
ἰὸτοηῦ ἃ Πέτηοβέμδηθ 16. ρ]αραγέ ἂθ 568 ρυϊποίρϑυχ ἀἰβοοῦγβ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙΥ͂. -- Θέπηοβίμὸπθ π ἣὲ ρᾷὰβ ργθαγθ ἅἄθ οδέξθ ἱπίόρτιό 
ΔΌΒΟΙαΘ, ααἱ Ῥ]4 66 80η φοπέθιηρογαίπ ῬΒΟοΐοι 50} 16 τηδιηθ Πἰρπι6 απ6 168 

Αὐιβύϊαθ οὐ 165 ΟἸτηοη ; σοτηραγό δὰχ δαΐγθβ ογαίθισϑ 4 βοὴ ἔθιῃρ8, 1] ἀναϊΐ 

Ρουγίαπῦ ἅπ ἴοπαβ α᾽ Ββοππδίθίδ ρ]υ5β ρτδαπᾶ αὐπϑρυχ. Βδγιηθίό 46 Πόχιο- 
βὺμὸμθ ἃ τόβιβίυ. δχ οδρυΐϊοθβ ἀπ Ῥθαρ]6. 1] π᾿ βόβιξθ ρᾷβ ἃ 8116 ἃ 1᾽6η- 

ΘΟΠΐΓΘ 8 868 γοϊουζόβ. 

ΟΗΑΡΙΤῊΒ ΧΥ͂. --- ΠῚ ὀουῖῦ ἀ65 ἀϊβοοῦγβ ΡΟΣ 168 ἄθὰχ ραγέϊθβ δάνθγβοβ 

Βα οοββίγθιηθηῦ ἀδη5 16 Ῥγοοὸβ Αρο]οᾶογο οοπέγο ῬΒοστηΐοη. Ρ] δἰ ον ϑ5 

ΡοΙδαθθ5 ἀθ Πόμπηοβε ὁπ; 501 τηδυῦϊαρ6. 

ΟΗΑΡΙΤΈΕ, ΧΥ͂Ι. -- Ὡϑότηοβιπὸπο ρῥυϊποῖραὶ δἄνογβαῖσθ Ὧθ ῬΈΠΡΡΘο. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΥΙΙ. ---  Ργθιηϊδγθβ μοβυ 5 θπίγο Αὐπὸποβ οὖ 1ὰ Μαοό- 

ἀοῖπθ. Ῥδιποβίμὸπθ βου]ὸνθ ἴα ασὸθθ οοηίγα ῬΈΠΡΡΘ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΥ͂ΠΙ. -- Α Ια 5Βαϊξθ 46 1ὰ ρυῖβ ἀ᾽ ΑἸαϊόθ ρᾷὰῦ ῬΆΠΡΡο, 

Βέτηοβθμδηθ Θοηβθὶ}]θ δὰχ Αὐμπόμπίθμβ ἄθ ἀθιθιδπᾶθν 1 8ΠἸ8πο6 ἀθ Τπὸθεβ. 

Επγογό θὴ διηθαββαᾶθ ἀδπ5 οϑέΐθ ν1116, 1] Ια ρουβιαδᾶθ 46 Ῥυθπᾶγθ 165 ἈΓΤΊΘΒ 

οοπίσο ῬΒΠΙΡΡΘ. Ῥγαβίϊρε 46 Ῥόπιοβυποπθ, 46 ααἱ ΤΗόθαὶπβ οοσάτηθ Αὐμό- 

ΠΪΘΗ5Β γ᾽ πηθηῦ ΡὈΥΘΠαΤΘ 165 ΟΥΓΕ68. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙΧ, --- ΟΥδοῖοβ ἱπαπϊδέαηΐβ ααΐ οἰγου]οπὸ ἄδπβ 1ὰ ατὸσθ. 126 
ΤΠογηιοαοηξε. 
ΟΗΑΡΙΤΉΚΝ ΧΧ. -- ΤῬόπιοβιμοπθ ἤαϊὺ ράββθὺ οαΐτθ. Α ἰὰ ουτπόθ 46 

ΟΒότοπόθ, 11 76ἐνθ βοὴ θουοιίον. οὐ ζαϊ, Πότηοϑύμὸπο τϑοθναὶν ἀθ 1᾽ ἀτρϑπὶ 
ἀὰ τοὶ 46 Ῥϑυββ. 



816 ΕΠΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΑΙΒΕ, 

ΟΗΑΡΙΤΉᾺΙ, ΧΧΙ. -- 16 Ῥϑῦρ]θ βουῤίοπὺ Πότηοβυ βὸπθ οομέγθ 568 ΘΠ6- 

τηῖβ, οὗ 186 ομαῦρθ 4 ῬῇΟΒΟΊΟΟΙ 1 Ἰορο ἔμπῃὸθγθ ἀθ8 β'ΘΥΤΙΘΥΒ ἰοτηρόβ ἃ 

Ομόγοπόθ. όπηοβυμβὸπθ ὑϑρυομα οουγᾶρο ἃ ἰἴὰ ποῦγθ}]6 ἄἀθ ἴὰ τποτῦ 6 

ῬΆΙΠΠΠΡΡΘΟ. ἶ 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΙΗ. --- Ῥόιπηοβύμὸπο ααἰῤίθ 16 ἀθ1}} 46 836 4116, τποσίθ 46- 

. Ρααβ βθρῦ 7ουγβ βθυ]θηηθηῦ, ΡΟῸ ῬΥΘπμᾶσο ρᾶτῦ δὰχ γό)ουββαποθβ ΡῈ] 1685 

ἀόδογόϊόθ5 ἃ Αὐῃπὸπθβ ἃ ργΌροβ ἀθ ἰὼ τηοῦὺ ἀθ ῬΒΠΡΡο. Βόῆοχίοηβ βὰν ἴὰ 

οοπμααϊο 465 Αὐμέῃιθηβ οὖ 961160 46 Ἰθότηοβύμομθ θῇ οϑύϊζθ ΟΟΟΌΡΥΘΠΟΘ. 

ΟΗΑΡΙΓΒΕ ΧΧΙΠ. -- Τόπιοβίμδηθ βυβοϊΐθ ὑηθ τόνοϊέθ ἀθ ἴὰ αγὸσθ 

οομο ΑἸοχδμᾶγθ; 6116 856 ὑθυπηΐηθ Ρδ1 ἴα ἀοϑύσπούϊου 46 ΤὨὸρ65. ΑἸοχαπᾶγο 

ΟΧίρθ αὰθ 168 Αὐμόῃπίθηβ [αἱ Ιἰντοηῦ Πόιηοδθμὀδηθ ἄνθὸ Ῥ] βίου δαῦτο 

ΒΟΙΊΤη65. ΡΟ ἰαθ5 46 βοὴ ραυυϊ. Πόπιοβυπὸπθ σϑοοηΐθ δὰ ρθαρ]8 1ὰ ἴδ 016 

685 ὈγΘθὶβ ααὶΐ Πἰντοηῦ ᾿Θαγ5. Ομ ΐθπ8 δὰ Ιοαρ; Ῥῃοοίοῃ ραῖβθ 16 ΘΟυΣΓΟῸΧ 
Δ᾽ ΑἸοχαμάγθ, 
ΟΗΔΡΙΤΒΕ ΧΧΤΥ. --- ΑἸοχαπᾶνθ τόρυϊπηθ 16 βοα]ὀνοιηθηὺ α᾽ Αρ]8, ΤῸ 46 

Τιδοόδόϊηομθ. 1,6 ῥγορὸβ 46 15 Οουγομππθ οὐ 1 ἀόξαϊϊα ἀ᾽ ΕΒομῖπθ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΥ. --- Τραίαῖγο 4 ΗδΡΡρβ1]6. 

ΟΗΑΡΙΤΗᾺΕ ΧΧΥ͂Ι. --- Ῥότϊηοβιπμὸοπο, οοπάδτηηό ροὺν οοΥγαρύΐοπ Ρᾶν 1[᾽8- 

Τόοραρθ, 8 ὄσμαρρβ ἄθ 1ὰ ρυΐίβοη. ϑ8. [1 016886. οὲ 8οὸῃ ἀόοουγαροιηθηῦ ἀδη5 
Τ᾽ 6Χ]]. ᾿ 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΥΤΙ. --- Αργὸβ 16 τηοτὺ ἀ᾿ ΑἸθχαπᾶγθ, δὰ τηοτηθηὺ 465 ὈΓΘ- 
τηΐου5 βαροὸβ 4Ὧθ Τιόοβίμπὸῃμθ ἄδῃβ ἴα ρΌΘΡΓο Πυϑιηΐδαθθ, Πόπιοβιπὸπθ, ἰοὰ- 

7ουγβ οχ ]ό, 86 Ἰοϊπὺ δὰχ διηραββαάθανθ αὐμόπίθηβ ααἱ Ραγοουγοπῦὺ ἴα αγὸοθ 

ῬΟῸΓ 1 ἌΡΡΘΙΘ' ἃὰχ ἃιτηδδ; 8685 βιοσὸβ ογαίοι"θ8 ἀδὴβ οθύδθ οδιηραρηθ 1Θ 

ἴοπὺ ΤΆΡΡΘΙΟΡ αἶ6Χ1]. ὅ8. τϑηὐγόθ ὑσορμα]6 ἃ Αὐπὸπθ8. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΥΠΙΙ. --- Ῥόξαϊέα 46 Ογάππομ, ζαϊΐθ ἀ6 Τότηοβυμὸμθ, 588 

οοπἀατηπδέϊομ ἃ τηουτῦ 801 [6 Ῥγοροβιθΐοπ 46 Πόμιδαθ δὰ ρθιρ]6. Αὐομίδβ 
16 «ΟἸββθὰν ἀθ ργυοβοῦίβ.». Μογὺ ἃ Ἠγρόγιαρ. 
ΟΗΑΡΙΤΒΕ; ΧΧΙΧ, --- Πόπιοβυμὸηθ τόξαρτό ἄδηβ 16 ὑθιηρ]θ 4θ Ῥοβίδοι, 

ἄδηβ 116 ἀ6 Οδ]δασίθ; Ατομίαβ νἱθηῦ ΡΟῸΓΣ 1 ἌΥΤΘΟΒΘ ἀθ Θοὺ 85116;: Πότηο- 

βύῃβὸηθ β᾽ ΘΙ: ρ οίϑοῃῃθ. 
ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧ. -- ἙἈδοῖίβ ἀϊνογροηύβ βὰ: [ὰ τηουὺ 6 Πόπμηοβιμὀμθ. 

Ηοππηθανβ γϑπᾶπβ ἃ 88. πηότηοῖτθ Ρᾶ. 16 ῬΘΌΡΙ6 αὐμπόπίθη. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΧΙ. -- Αποροάοίθ ἅὰ βοϊἀαὺ ααἱ ἀόροβθ βοὴ ρόοϑα!θ θῃΐγθ 
168 τηδίηβ 46 1ὰ βίαίι 4θ Πόπιοδίμβὸμθ. Μοιὺ 46 Ὀόιπδαθ οὖ τπογὰ]θ ἀθ 

οοὐδθ Βἰϑίοιγθ. 



ΓΕ ΨΥ αν σὰ αὶ σὰ ες πανασζουι 

“Ὡς οὐκ υχ οτος τον χύνου 

ΠΑΟΥΤΑ͂ΡΧΟΥ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΡΒΕΕΜΙΕΉ. 

Ὁ μὲν γράψας τὸ ( ἐπὶ τῇ νίχῃ τῆς Ὀλυμπίασιν ἱπποδρομίας 
εἰς “Δλκιβιάδην (5) ἐγκώμιον, εἴτ᾽ Εὐριπίδης, ὡς ὃ πολὺς κρατεῖ 
λόγος (8), εἴϑ᾽ ἕτερός τις (4) ἦν, ὦ Σόσσιε Σενεκίων (ὅ), φησὶ χρῆναι 

1. Τὸ... .. ἐγκώμιον. 1,68 τηοῦβ ρ]δοόβ θπύγ 1᾿αυθϊοῖθ οὐ βὸπ βαρϑέδπε 
βϑυυθηΐ 6 ὁπότ] (οὅ. οἷ. χιν, ποίβ 6) ἃ ἀδέθυτηϊ μου 16 βίην, 

2, ᾿Δλχιβιάδην. ΡΙαίΐαγαῦθ, γὲε ἀ᾽ Αἰοϊδίαᾶο, ο᾿ι. χτ (ὑγαᾶ. Ατηγοί): «1] πὟῪ 
Θαῦ ΟΠα.685 ΒΟΙΏΤΗΘ, ὈΥΪνό, ΠΘ ΤῸΥ ΤΙΏΘΒΙη6, απἱΐ Θητογαϑὺ ἃὰχ 76ὰχ ΟἸντηρί- 
αυθ65 βορί οβαγιοίβ ὀααρΡοΣ ῬΟῸΣ ΘΟΌΡΙ, ΘΟΙΏΤΩΘ 1] ἔδὶἐ, π6 αἱ 6 1η6 
ΤΩΘΒΙῚΘ ΘΟΌΓΒΘ 80 οπιροῦΐό 16 ῬΥΘΠΊΪΘΙ ὈΥΙΧ, ἰ6 βθοομῃᾷ οἱ 16 ααδγΊθη6, 
οοτήτηθ αἰύ ΤΗπογαἸά65, οὰ, οοτητηθ 18 τηϑὺ ΕἸΣ ρΡΙ 68, 16 ὑπο βίθτηθ: οἂν οοΪα 
ΒΌΓΤΙΩΟΠ ΓΘ 6. ΞΡΙΘπθο δὲ θὴ ρ]οί τ 1ὰ τηδρῃϊἤοθηοθ ἀθ ἰοὰβ ΘΘαΪχ αα] 5᾽6 ἢ 
βοῃΐ ΟΠα 8688 Τηθ516Ζ. [1,6 Ἰίθᾳ οὰ ΕυγὶρΙ 65 1 ϑβουὲ δῦ ἂῃ οδπίίαπθ ααἢ] 
ΘΟΙηροϑα ἃ 88. Ἰουδηρθ αἰβαπῦ.» δἰο. γοϊοὶ, ἀδὴβ 16 ἰθχίθ οὐὔἱρίπδὶ (α]]θοὺθ 
ἀογίθη), ᾿᾿οχίγαϊέ αὰθ ΡΙαξαγαιθ ἀρῃπθ ἀθ ὁ6 « οαπίύϊαιιθ»: «Σὲ δ᾽ ἀείσομαι, 
ὦ Κλεινίου παῖ. Καλὸν ἃ νίχις " κάλλιστον δ᾽, ὃ μηδεὶς ἄλλος Ἑλλάγων, ἅρ- 
ματι πρῶτα δραμεῖν χαὶ δεύτερα καὶ τρίτα βῆναί τ᾽ ἀπονητὶ δὶς στειρϑέντ᾽ 
ἐλαίᾳ χκάρυχι. βοὰν παραδοῦναι. Ορἰέθ ἰγ1Ρ18 οὐ ὀοἸαίαπέβ νἱοίοῖγθ ἔαῦ σϑτη- 
Ῥογίδθ ΔῸΧ 7θαχ, 5οῖϊῤ ἀΘ 420, βοϊῦ 46 416 ἃν. 7. Ο. ΑἸοϊθδαθ, πὸ δὴ 451 
ἃν. ὅ. Ὁ, ἔαὺ αββαββὶπό ἃ Μέϊϊββα (ΡΒγυρΊθ) δα 404. 

8. Ὃ πολὺς λόγος, «1ᾳ. ῬΙα8 Θοτητηθηθ ορὶπίοῃ.» (Αταγοί) -- Κρατεῖ, 
ΘΟΤΏΤηΘ 6 Ἰαὐΐῃ οδύϊηεί. 

4, Ἕτερός τις. 1,68 δποίθηβ οὐ απο]αποίοίϊβ αὐἰσθαό οοὐ ὕμνος ἐπιγίχιος 
δὰ φοὸδέθ ϑ᾽τηοηϊάθ. 

δ. Σόσσιε Σενεχίων. ΟἹ. ϑοϑίτιβ ϑεηδοῖο. ΟΘ Ῥϑυβοηπαρο ἤὰαὲ αὐαδίγο ἴοίβ 
ΘΟΠΒᾺ] βου8 ΤΥΔΊΔΠ, ΒΑΎΟΙΓ: ΘΟΙΒῈ] 8:0), δοέτι8 6 98, οὖ Θ0η8.] οΥ̓ΪΠαῖΓΘ Θῃ 
99, 102 οὐ 107 αργὸβ . Ο. Π ὁέαϊ δὶ 46 ΡῬ]η6 ἴδ ὕθαπο. ΡΙαΐαγαπθ 1αὶ 
ἀδαϊα Ῥ] ΒΘ 5 ΠἰγγῈ8 ἀθ Κὲε8 ραγαϊϊδῖε8, οοἸαὶ 46 ΤΗδβόθ οἱ Βοτηυ]α8, [50] 
ἂς Ὀίομῃ οὐ Βγαΐαβ, οϑὶ αἱ 46 Πέόπιοβέμὀῃθ οὐ ΟἸσόγοι, ΘΙη81 αυ᾽ ἀἢ ἰγαϊίό 
ΤΩΟΓᾺ] ΒΓ [165 Ῥγοσγὰὲξ ἄαηβ ἴα υεγίιι (Πῶς ἄν τις αἴσϑοιτο ἑαυτοῦ προ- 
κόπτοντος ἐπ᾽ ἀρετῇ) οὐ 8685 9 ᾿ἴνγβ ἀθ Ῥγοροβ ὅδ ἑαῦῖε (Συμποσιακὰ 
προβλήματα) 



818 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΙΑΙΒΕ, 

“- ΕἸ , -“"’-» ς , ᾿ ΄ 3297 ἄν". δι ᾿ 
τῷ εὐδαίμονι πρῶτον ὕὉπαρξαι «τὰν στόλιν εὐδόχιμον» " ἐγὼ δὲ 

- Α 32 , , Ε Α ᾽ ᾿Ὶ 2 , 4 ᾿ 

τῷ μὲν εὐδαιμονήσειν μέλλοντι τὴν ἀληϑινὴν εὐδαιμονίαν, ἧς ἐν 
"» ᾿ ’ὔ 6 ᾿; - , ΕῚ ΡΒ] Α ξ -“» , 

ηϑει χαὶ διαϑέσει (6) τὸ πλεῖστον ἐστιν, οὐδὲν ἡγοῦμαι διαφέρειν 
3 ᾿ - ,γὦ “- 

ἀδόξου χαὶ ταπεινῆς πατρίδος ἢ μητρὸς ἀμόρφου χαὶ μιχρᾶς γε- 
ν᾿ - , . ᾿ 

γέσϑαι. Τλοῖον γὰρ, εἴ τις οἴοιτο τὴν Ἰουλίδα, μέρος μιχρὸν 
3 3 - Ὰ » 

οὖσαν οὐ μεγάλης νήσου τῆς Κέω, καὶ τὴν “4Ἵἴγιναν (1), ἣν τῶν 
ΡῚ “-“  », ς , - “" 2 - ς 

“Αττιχῶν τις ἐχέλευεν ὡς λήμην τοῦ Πειραιῶς ἀφελεῖν (8), ὕπο- 
ν ΒΩ 2. 

χριτὰς μὲν ἀγαϑοὺς τρέφειν χαὶ ποιητὰς, ἄνδρα δ᾽ οὐχ ἂν ποτε 
δύνασϑαι δίχαιον καὶ αὐτάρχη χαὶ νοῦν ἔχοντα χαὶ μεγαλόψυχον 

Φ " ») . ἐξενεγχεῖν. Ἰὰς μὲν γὰρ ἄλλας τέχνας εἰχός ἐστι, πτιρὸς ἐργασίαν 
χαὶ δόξαν συνισταμένας, ἐν ταῖς ἀδόξοις καὶ ταϊτειναῖς ττόλεσιν 

2 ᾿ " 

ἀπομαραίνεσϑαι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν (5), ὥσπερ ἰσχυρὸν χαὶ διαρχὲς 
φυτὸν, ἐν ἅπαντι διζοῦσϑαι τόπῳ, φύσεώς γε χρηστῆς χαὶ φιλο- 
Σ - ᾽ , ςγὴς 2.) ς - ΒΡ -“ » 

πόνου ψυχῆς ἐπιλαβομένην. Ὅϑεν οὐδ᾽ ἡμεῖς, εἴ τε τοῦ φρονεῖν 
ὡς δεῖ χαὶ τοῦ βιοῦν (19) ἐλλείσπιομεν, τοῦτο τῇ μιχρότητε τῆς 

᾿ 3 ᾽ «ς - 11 Π 3 , ᾿ 

πατρίδος, ἀλλ᾽ αὑτοῖς (11) δικαίως ἀναϑησομεν. 

θ. ἼΠϑει, ἴδ οαγδοίὀγθ, ο᾽ δδ-ἃ-ἀϊσθ 1 Θηβθιη 016 65 μα 65 δὲ 465 τη θῸ8 
απ ἱπάϊνίαπ;; διαϑέσει, 1ᾳ. ἀἰδροβίθίοη ἀ᾽ δβρυὶὺ οὐ 11 88 ἔγοῦνθ δὰχ αἰ - 
τ ηβ τηοτηθηΐβ 4θ 800 δχ ϑύθῃοθ. 

7. Κέω, ... Ἅἴγιναν. Ἰὰρὶπθ οὐ Οδοβ, 165. ἄθυχ Ογοϊαάθβ 168 Ῥ]ὰ5 τἄρρσγο- 
ομόθα ἀθ 1ὰ ροϊῃίθ βιὰ ἀθ ᾿᾿Αἰέίαᾳαθ, 1ὰ Ὀγδιηϊὸσο ἃ [᾿οοοϊαθηΐ (ἀδπη5 16 ρΌΪ6 
Βδγοπίαιθ), 1δαΐγ ἃ 1 οὐδ ἀπ ργοτηοηῃίοῖσ ἀθ ϑαπίατη. [18 ὁέαϊ ἰὰ 
ῬΓΪΠΟΙΡΑ]6 465 αααίγα νἱ]]68 46 Οδοβ 6116 ἑαὺ ἴὰ ραύγῖθ 4ἀθ ἄθὰχ ροὸξεβ 
Ἰγγΐαθϑ 1]Πυϑέγθβ, Βδοοιυ]ᾶθ οὐ Βιτηοηϊᾶθ. Αὐβίορμαμθ, 16 σγυαπᾶ ροὸΐθ 
οομααθ, δίαϊα πδοϊ ΔΈ ρῖπο, αἴπδὶ απ 1᾽ Δοΐθαν ῬοΟ]ὰ5 ἀοπὺ Ρ]αΐαγαπθ ἴθυα 
ἀπ ὈΡΠδηὐ 6]ορα οἱ-ἄθββοιβ δὰ ομδρὶγ6. ΧΧΥΤΙΙ. κε ; 

8. Περικλῆς, ἀϊῦ Ατὐἱβέίοίθ (ΠΠδέογίηιιο, 1Π, 10), τὴν «4ἴγιναν ἀφελεῖν 
ἐχέλευσε τὴν λήμην τοῦ Πειραιῶς. Τιὶ πἰζαδιῖοι ἃ Ερίπο οὐ 1ὰ Ῥυΐββαποθ αὰθ 
οοὐίθ ἴ16 αναὶϊῦ 78.415 ροββόδόθ 80} τὴϑῦ ἱπααϊδῥαϊθηῦ ϑηοοσθ Ῥόγι οἱὸβ, ργὸβ 
α6116 οἂν διό οοπίγαϊπίθ ἀθ ΤΌΠΟ ἃ 800 ἱπᾶάόρεπάδῃοθ οὐ 4θ ᾿ἰντοῦ 
58 ἤούίθ δὺχ Αὐμπόπίθηβ (465). Αὐϑ81 6η 481, ἄδη8β 16 ἀδθαῦ 46 1ὰ β΄ ΘΥΤΘ 
ἄπ Ῥό]ορομπὸβθ, ΡΟ 5᾽6) ἈΒΒΌΓΟΡ 1ὰ Ῥοββθβϑίοη, 1] θχραΐβα ἰουέθ ἰὰ Ρο- 
Ῥαϊαίίοι ἱπᾶϊρὸπθ οὐ ἀἰβέγιθαα 168 ἔθυῦγοδθ ἃ 68. οοΐουβ θηνουόβ α᾽ Αἰμπὸποβ. 
Ἐπὶ τὰρρογίαπί ἰοὶ 186 πιοὺ ἀθ Ῥόγιοἱὸβ, Ρ]αἰαθαὰθ πὸ 8 ὉσσαρΘ Ρὰ8 ἃ 5608 
Ῥο] δα α6 αα}} ργόβοπίθ: 1ἃ οοιηραγαίβοῃ ἃ ἂπ ργαὶῃ ἄθ ομαβϑὶθ ἄδπβ 109] 
ἄὰ Ρίγόθ αἱ βού βϑαϊοιηθπὲ ἃ δἰξίγου 1 αὐδθηξίοη 80} 1ὰ ρΡούϊίοββθ αἰ ὑρίηθ. 

9. Τὰς μὲν γὰρ ἄλλας τέχνας...» τὴν δ᾽ ἀρετὴν ἨδΙ]δηΐδπιθ ὁοππα. (8 
ΡΎΘΟ πθ αἸύ Ρᾷ85 αὰ6 18 νϑυΐα βοὶῦ ταηρόθ ρυπιὶ 168 ἃγίβ δὺ τηδέϊθυβ. Οὐ δδί᾽ 
ΘΟΤΩΠΊ8 5 Υ ἀγαϊθ: Τῶν μὲν ἄλλων (Ῥάγγὴϊ 168. δαΐγθ8 Θῃ0568 απ6 18 γϑγξα) 
τὰς τέχνας χτλ. --- Συνισταμένας οϑῦ οοηϑύλαϊυ σοτητὴθ ἀξ θα! : δὴ ἑαηΐ 
αἰ οΥρ δ ἶβόβ θη νὰὶθ ἀὰ ραΐη (ἐργασία) οὐ ἀθ 1ὰ γτόραυϊαίίοη. 

10. Ὡς δεῖ ἰοπῖθα διιϑϑὶ Ὀΐθη 80} τοῦ βιοῦν ααἱ 16 5αϊ αὰ6 50} τοῦ φρογεῖν 
ααἱ 16 ρΡγόοδαεδ. 

11. αὑτοῖς, ἄδιη8 16. 860ὴ8 46 ἡμῖν αὐτοῖς. 



“ 

ΚΕΡῚ 

ΡΠ ΤΑΆΒΟΤΕ, ΥἹΕ; ΡῈ; ΠΕ ΜΟΘΤΗ͂ΝΕ. 819 

ΟΠΑΡΙΤΕΕ Π. 

Τῷ μέντοι σύνταξιν (1 ὑποβεβλημένῳ (5) καὶ ἱστορίαν ἐξ οὐ προ- 
᾿ 8 "δ᾽ ᾿) , Υλλ . , 2} - ν ὃ , 

χείρων (3) οὐδ᾽ οἰχείων, ἀλλὰ ξένων τε πολλῶν χαὶ διεσπαρμένων 
ἐν ἑτέροις (ἢ) συνιοῦσαν ἀναγνωσμάτων, τῷ ὅντι χρῆν πρῶτον 
«ς ᾿ , ᾿ 32.ἢ ᾿ , 

ὑπάρχειν χαὶ μάλιστα «τὰν πόλιν εὐδόχιμον» χαὶ φιλόχαλον χαὶ 
πολυάνϑρωπον, ὡς βιβλίων τε παντοδατιῶν ἀφϑονίαν ἔχων, χαὶ, 
ὅσα τοὺς γράφοντας διαφυγόντα σωτηρίᾳ μνήμης ἐπιφανεστέραν (δ) 
εἴληφε πίστιν, ὑπολαμβάνων ἀκοῇ καὶ διαπυνϑανόμενος τῶν ἀναγ- 
χαίων ἐνδεὲς ἀποδιδοίη τὸ ἔργον. 

ς » ᾿ ν ᾿ ΕῚ ͵ 6 Ὁ) Α ᾿ 
Ἡμεῖς δὲ μιχρὰν μὲν οἴκουντες σόλιν (6), καὶ ἕνα μὴ μιχροτέρα 

γένηται φιλοχωροῦντες, ἐν δὲ Ῥώμῃ (7) καὶ ταῖς περὶ τὴν Ἰτα- 
λίαν() διατριβαῖς οὐ σχολῆς οὔσης γυμνάζεσϑαι περὶ τὴν Ῥω- 
μαϊχὴν διάλεχτον ὑπὸ χρειῶν πολιτιχῶν καὶ τῶν" διὰ φιλοσοφίαν 

’ 2 ’ " , - ς , 2 ’ «ς 

πιλησιαζόντων, οὐψέ ποτε χαὶ πόρρω τῆς ἡλιχίας ἠρξάμεϑα Ῥω- 
μαϊχοῖς συντάγμασιν ἐντυγχάνειν. Καὶ πρᾶγμα ϑαυμαστὸν μὲν, 
δ 3 . ον ᾿ Ν « 2 - 2 , ᾿ ἀλλ ἁληϑὲς ἐπάσχομεν. Οὐ γὰρ οὕτως ἕχ τῶν ὀνομάτων τὰ 
πράγματα συνιέναι χαὶ γνωρίζειν συνέβαινεν ἡμῖν, ὡς ( ἐκ τῶν 
πραγμάτων ὧν ἁμῶς γέ πως εἴχομεν ἐμπειρίαν, ἐπαχολουϑεῖν 
δι᾿ αὐτὰ καὶ τοῖς ὀνόμασι(:9). Κάλλους δὲ Ῥωμαϊχῆς ἀτταγγελίας (13) 
χαὶ τάχους (3) αἰσϑάνεσϑαι χαὶ μεταφορᾶς ὀνομάτων χαὶ ἄρμο- 
γίας χαὶ τῶν ἄλλων, οἷς ὃ λόγος ἀγάλλεται, χάριεν μὲν ἡγούμεϑα 
χαὶ οὐχ ἀτερπές" ἡ δὲ πιρὸς τοῦτο μελέτη χαὶ ἄσχησις ο᾽χ εὐμα- 

6". Π]|. 1. Σύνταξιν οτηρίογό ἄβδηβ 16 β6η8 Ὧβ σύνταγμα. 
2. “Ὑποβεβλημένῳ. Οοτρ. 1 Ἐχργεββίοθ ὑποβάλλεσϑαι πόλιν, ΟΜΔΟΥ το 

8. Ἔξ οὐ προχείρων χτλ. ἀναγνωσμάτων, ἀδρομᾷ 46 συνιοῦσαν. 
4. Ἐν ἑτέροις, ο΄θχᾳ α᾽ ααίγοβ (ρθρ 168). 

ὕ. ᾿ΕἘπιφανεστέραν. «Ἐδ8 ραϑβίδθ ποὸῃ βουϊρίο σοῃβίρῃαίθθ, 86α ΠΟΤΉΪΠΠΤη 
»ΤΩΘΙΊΟΤΊα, ΘΟΠδβίρτιαΐεθ, ποὐϊἐϊατα ἢἀθτηαπθ τηδη!  θβύϊοσθιη οογ ουθτηαπθ Πᾶ- 
»Ὀοϑηὺ ἐπ ηιαφηῖβ χαηὶ ἴηι ραγυΐβ εγϑίθιι8.» 

6. Μιχρὰν ἐνιον πόλιν; ΟΒότοπόθ (νου. ΙΗ το ποὐ!οη). 
7. Ἐν “Ρώμῃ. ΒῈΓΡ 16 βόζουν Ὧ6 Ρ]υΐταθθ ἃ Βοτηθ, νου. ΤΙ γοαποίίοῃ. 
8. Περὶ τὴν ̓ Παλίέαν, 6 1ἰα]16 ἀθ οὐἱό οὲ ἀ᾽ δυύγα. 
9. Οὐχ οὕτως .. - ὡς, ποΠ Ῥδ5 ἰδῃῦ. . .. 06. 
10. ᾿Επαχολουϑεῖν . .. χαὶ τοῖς ὀνόμασι, Ῥουγβαῖντθ οὖ αἰξοϊ πᾶν διιββὶ 1685 

τηοΐβ, ο᾽ βϑὑ-ἃ-αἰγθ Ῥδυυ θην ἃ ΔΡΡΓΘΠαῚΘ δαββὶ 16 56ηὴ8 465 τηοίβ 1αὐ]η8. 

11. ᾿4παγγελίας, 16 ἴαφοπ. 4θ Ῥδυ]ϑῦ, ἴὰ αἰϊοίϊομ, 16 βέ}}]6. 
12. Τάχους. Τια Ἰαϊίπ Θβὺ παίαγθ]θτηθπΐ Ρ]ι8 οομοὶβ 46 16 5.760, 



890 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΑΙΒΕ, 

ρὴς γένοιτ᾽ ἂν, ἀλλ᾽ οἷστισι(13) πλείων τε σχολὴ καὶ τὰ τῆς ὥρας (13) 
ἔτι πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιχωρεῖ (15) φιλοτιμίας (18). 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΠΙ. 

Διὸ καὶ γράφοντες ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ, τῶν παραλλήλων βίων 
ὄντι πέμπτῳ (1), περὶ 4ημοσϑένους καὶ Κικέρωνος (5), ἀπὸ τῶν 
πράξεων καὶ τῶν πολιτειῶν(8) τὰς φύσεις αὐτῶν χαὶ τὰς δια- 
ϑέσεις πρὸς ἀλλήλας (6) ἐπισχεινψώμεϑα᾽ τὸ δὲ τοὺς λόγους ἀν- 
τεξετάζειν καὶ ἀποφαίνεσϑαι, πότερος ἡδίων (Ὁ) ἢ δεινότερος ἣν 
εἰσιεῖν, ἐάσωμεν. Κακχεῖ(6) γὰρ, ὡς φησιν ὃ ̓ Ἰων(), 

-- -- -- δελφῖνος ἐν χέρσῳ βία (Ὁ), 

ἣν (8) ὃ περιττὸς ἐν ἅπασι(19) Καικίλιος (11) ἀγνοήσας ἐνεανιεύ- 

18. ᾽4λλ᾽ οἵστισι, (ἀἰῇ!οϊ!6,) 81 66. η᾽ὁδὲ Ῥοι δαια; ἃ ημῖ, οἴο. Οὐ δδὲ ϑοτϊωῶπιθ 
ΒἾΠΥ ἀναῖϊὺ ἀλλ᾽ ἢ οἷστισι, Τουγηγ6 οοτητηππότηρηὐ οιηρίουδθ, αὰθ ῬΙαἴαταὰθ 
ἃ Τα ͵θύδθ Ῥοὺγν ὄν θυ ἀπ Πἰαύαβ. 

14, Τὰ τῆς ὥρας. Ἐπὶ ἔγαπραΐβ: ἴα 76, 6886. 
16. ᾿Επιχωρεῖ, 168 Ῥοττηθῦ, ο᾽ δϑὑ-ἃ -αἴτθ ρογπιθὺ τὴν μελέτην χαὶ ἄσκησιν. 
16. Πρὸς τὰς τοιαύτας φιλοτιμίας, ῬΟῸΣ πα δέαϊτΘ 6. ἐ611658. διη ὑΐοη8. 
ὍἈ. 1Π1] 1. Ὄντι πέμπτῳ. 80. Ἰ᾽ογᾶτγθ ἄδπβ ἰϑαπθὶ Ρ]αΐαγααθ ρα Ὁ] 168 

γλο8 Ῥαγαϊιδῖο8, νογ. 1 π γοδαοίίοῃ. 
2. Περὶ Ζημοσϑέγους χαὶ Κιχέρωνος. ΟΝ ααἷΠ ΔΡΡ6]16 1ἴὰ Κγἠε (6 έ- 

ηιηϑέϊιδηθ τὐὖθϑε ααὰπ ἔγαρτηθηὺ ἀδίδομό ἀὰ Ἰίντθ οὰ ΡΙαἰαγαὰθ ἃ τοϑίγδοῦ, 
ἃ 1 βαϊϊ6δ ᾿Ὦπο 46 1᾿δαΐγθ, 165 ἄθιχ Ὀἱοργαρηΐθα ἀθ Πόμηοβεμβομθ οὐ ἀθ 
ΟἸοόγομ. ἢ 165 ἃ ξαϊ ρῬγόοδδον. απ ρῥγόδιη θα]6. οοτητηση, ααἱ ἔογτηΘ 168 
ὑγο 8. ῬΥΘΙΏΪΘΙΒ ΟΠΔΡΙ γΓ65 46 66 αἃ ὍΠπ ΔΡΡ6116 1ὰ Κγὲε (6 Τῤηιοβεϊιδηο, οἱ 1] 
θυ η6 ΡῈ ἀπ ραγαϊίδίο (68 γίϑβ. ἀθ οθ8 ἄθὰχ ρυαημᾶβ ποιητηθβ. (Υου. 1Ἴπ- 
ἰγοααοίϊοῃ.) 

8. πὸ τῶν πράξεων, Θῃ. Ῥαγίαπὺ ἄθ ᾿ΘῸγ8 αοέδβ ργϊυέβ, χαὶ τῶν πολιτειῶν, 
οὐ 4 Ἰθὰγβ αδέ68. ριεδϊῖ68. 

4, Πρὸς ἀλλήλας, 6Ή. ἴο8. ηιοίξαμιξ 168 ἅπ68 δὴ τοραγα 468 δαΐγθβ. 
ὅ. «Ηϑὺς εἰπεῖν, «ἀου]χ 6. 80η ρδυΐοῦ»; δειγὸς εἰπεῖν, γϑῃθιηθηῦ Θῃ 808 

αἴνθ.» (Ατω.) 
0. Κἀχεῖ κτλ. «ϑθηβαβ δύ: παηὶ ἐδὲ ἔγν ηι6, μὲ ἐπ Οοϊϊδινηι, οογυοηϊαὲ ἐἰια 

Ἰορηῖβ αἰοίνηι : « 1)" ρ]ἶγυὶ ἦν βίοοο υἷϑιν ἴῃ χἀχεῖ ἀσδγατη οχϑίας νἱβ ραν ϊ- 
οαϊάγατη, χαὶ δα Οφ οι] ατη τοίου θαν, ἔχεὶ δα οομηραγαύϊομθτη Ῥϑιηοβίῃθηοϑο 
οὐ ΟἸοογοιίδηδο οὐ οηἶ8.» 

7. Ὃ Ἴων. ἴοπ, ἀ6 Ομΐο, ροὸξθ ᾿γγίαπθ, δϊόρίααπθ οὐ ἐγσαρίαπθ, οοπέθηι- 
Ῥογαΐη 46 ϑόρβοοὶθ οὐ ἃ ἘΠπασρ᾽ᾶθ, τηουῦὲ θὴ 422 ἂν. 5. Ο 

8, Δελφῖνος ἐν χέρσῳ βία. ἘΣκργοβδίοη ἄθνθηαθ ργου ὈΪα]6. 1.6 ἀδαρἘΐη, 
51 ΔΡῚ1]6 οὖ 8ὲ ζογὲ ἀδῃ5 ᾿᾽θαι, π᾿ϑϑδὺ ρ]ὰβ Ῥοπ ἃ ΤΙΘἢ 501 ἐθῦΓθ. 

9. Ἵν, ο᾽ οϑἐ-ἃ-αἰγο ἴα “ελφῖνος ἐν χέρσῳ βίαν, 66. ααἱ τονϊθπὲ δὰ ἔομαᾶ 
ἃ οδοὶ Ῥοὺμ 16 β6η8: 06 Ῥγόογνθῦθο ΕΌΟΘ (6 ἀαι]η, 800} ἐεΥΎ6. 

10. Περιττὸς ἐν ἅπασι, « ΘΧοΟΒβι ἢ θη ἰουὲθϑ οἤοβ68.» (Ατη.) 
11. ΧΚαιχίλιος. 60 1118, 46 Οφ]δοίθ, θῃ ϑ16116, τ δῦθαν σσθο, οοηἐθιηροῦαῖῃ 

46 ὙΊΡρΊ]Θ οὐ ἃ ἤογδοθ, νδουὺ ἃ βοτηθ ἄδηβ 1 τηϊυϊ6 ἀθ θθην8 ἃ δ] οαν- 
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Ἀπ τΓ σσΣ νυ Σασ͵ νυν ον συν ν κα ὐὐὰαστον μὰν οὶ 

ΩΝ ΨΨΨ Ψ Φ  Ρ σΎΌΣ ΟΝ τὰ 

ῬΠΙΤΑΆΟΟΕ, ΥΠῈ ΡῈ ΡΕΜΟΒΤΗΝΝΕ δοὶ 

σατο( 5) σύγχρισιν τοῦ Δημοσθένους λόγου χαὶ Κιχέρωνος (13) 
- . 3 - χ 

ἐξενεγχεῖν. “4λλὰ γὰρ ἴσως, εἰ παντὸς ἣν τὸ Γνῶϑι σαυτὸν("3) 
ἔχειν πρόχειρον, οὐκ ἂν ἐδόχει τὸ πρᾶγμα ϑεῖον εἶναι. 

ΖΔημοσϑένει γὰρ Κιχέρωνα τὸν αὐτὸν (15) ἔοιχε πλάττων ἐξ 
2 - ς , λλ Ν . ΡῚ λ - 7 Ν , 2 “ (16 
ἀρχῆς ὃ δαίμων πολλὰς μὲν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ (18) 
τῶν ὁμοιοτήτων (1), ὥσπερ τὸ φιλότιμον χαὶ φιλελεύϑερον ἐν τῇ 

᾿ Ν Α , ν ’ ΒΩ Ν . ᾿ 

πολιτείᾳ, πρὸς δὲ κινδύνους χαὶ πολέμους ἀτολμον, πολλὰ δ᾽ ἀνα- 
μῖξαι καὶ τῶν τυχηρῶν. 4ύο γὰρ ἑτέρους οὐκ ἂν εὑρεϑῆναι δοχῶ 
ῥήτορας ἐκ μὲν ἀδόξων χαὶ μιχρῶν ἰσχυροὺς καὶ μεγάλους γενο- 
μένους, προσχρούσαντας δὲ βασιλεῦσι καὶ τυράννοις, ϑυγατέρας δ᾽ 
2 λό Ύ , δὲ - ’ 18 , , 

ἀποβαλόντας, ἐχπεσόντας δὲ τῶν πατρίδων (13), χατελϑύντας δὲ 
“- 3 3 . - 

μετὰ τιμῆς, ἀποδράντας δ᾽ αὖϑις καὶ ληφϑέντας ὑπὸ τῶν πολε- 
μίων, ἅμα δὲ καὶ παυσαμένῃ τῇ τῶν πολιτῶν ἐλευϑερίᾳ τὸν βίον 
συγχαταστρέψαντας (13) ὥστε, εἰ γένοιτο τῇ φύσει καὶ τῇ τύχῃ 
χαϑάπερ τεχνίταις ἅμιλλα, χαλεπῶς ἂν διαχριϑῆναι, πότερον 
αὕτη (59) τοῖς τρόποις ἢ τοῖς πράγμασιν ἐχείνη τοὺς ἄνδρας (33) 
ὁμοιοτέρους ἀπείργασται. 

““εχτέον δὲ περὲ τοῦ πιρεσβυτέρου πρότερον. 

πᾷ5886. ΠῚ ξαῦ δαΐουν ἀπ Οαγταρο 5.7 16 βεδίζηιο, δα ]ουγα μαὶ ρογᾶὰ, οὐ ααὶ 
βαβοιϊέα, Θοσώσηθ τόρομβθ, οοὺ δαίγο 71γαϊξό ἅτ βιδ]ηιο, ἀουιῦ ποὺβ Ῥοββόουβ 
ΘΏΘΟΙΘ ἶὰ ΡΙυ5 σταπᾶθ ραγίϊθ οὖ ααἱ ἃ ὁϊό Ἰοπρίθιηρβ, ἃ ἰογῦ, αὐγιθυό ἃ 
Τιοηρίη. 

12. Νεανιεύομαι ο5ὺ οΥἀἸ πα τοαθηῦ ἀπ γ Υ6 πϑαΐτθ, βιρτϊῆδπὺ αὐδὴν ΘΉ 
7οιια ποηιηιο. ῬΙαἰαναθθ 186 Ῥγθημα δοὐϊνθυαθηῦ: γἰδημαηέ οῊ, 26ιγ16 ΠΟΉϊΏι6. 

18. Οοπβέγιιϊβος τοῦ λόγου Ζ“ημοσϑένους χαὶ Κικέρωνος. Ἑϊπίαπθ ΡΔΡ 
ὁ λόγος 1, ῬΆ1Ο]6, ο᾽ ββὑ-ἃτ-αἴτο 1 δἰοψιιθηοο. 

14. Ῥεοὺχ ᾿ἱπβουϊρύϊομβ ἔγαρραϊθηῦ βασίουὐ 16 νὰ 46 οϑὶαὶ ααἱ, 6π οηὐγαηὺ 
δὰ ἰδρ]6 ἄἀθ ΠΘΙΡΗ 65, τηθίξαϊῦ 16 ρἱθᾶ ἀδηβ 16 ῬΥΌΠδοβ (οὰ Ῥογίϊαπθ δηίζό- 
τίθαν, νθβοϊθα]6 ἀπ ἐθιη}]6), ἃ βΒαυοἱν 165 τηαχίτηθβ Γγῶϑε σαυτόν οἱ Μῆηδὲν 
ἄγαν (Νἐ φᾳιιϊᾶ τϊηιῖ8), τϑοοιητηδηαᾶδθβ, δὰ αἶτθ ἀθ 16 ὑγδαϊϊοπ, Ρ8} 165 βαρύ 
ϑαρ88 Τόπ 8 ἢ ΘΟη561]}, οὐ ααἱ ἑογτηαϊθηῦ Ὀῖθπ, 6 οἴου, δὰχ ὙϑῸΣ 465 αὙ 668, 
16 τόβυτηθ ἀθ ᾿ὰ 889:65868. 

16. Ζημοσϑένει τὸν αὑτόν. ἘΙΧργοδδίοι Ρ]ὰ5 ἔοσίθ αὰθ « ραγεῖϊ (ὅμοιον) ἃ 
Τ)ότηοβιμὸπθ»: τὸν αὐτόν, ἑαοηεέηιιο. 

160. “ὐτοῦ, ἀ6 Οἰοόγοῃ. 
17. Πολλὰς τῶν ὁμοιοτήτων, οοτητηθ βογαὶὺ πολλὰς ὁμοιότητας, ὈΘΔΌΘΟΌΡ 

6 «αυδ!ίοζ ἰοαΐθβ βθιῃ Ὁ]8 0188» (ἃ 6611685 46 Τέτηοβμοπο). [Ατ|.] 

18. Τῶν πατρίδων. ΟΠμαδδόβ οἴνασιη ἄθ 8α ραΐγίο, ὁο6. ααἱ ἕαϊῦ ἀθὰχ Ῥαίγϊθβ: 
ἃ οὰ 16 Ῥ]υγίοὶ, οταϊπαῖτθ Θὰ Ρ,Ύ6Ο 65 ῬΔΙῸΪ ο85. Ὠδ6 τηϑτηθ, ϑυγατέρας: 
Θμδοῦη ᾿Θὰν ἢ]]6. 

19. Καταστρέφειν τὸν βίον, ταουτ]ν. 
20. «Αὕτη, ο᾽ ο5ἰ-ἃ-αἴτα ἡ φύσις. Ἐχείνη, ἡ τύχη. Τλᾶγι5 ὯΠπ6 ῬὮΆΓα56 βῬΎΘΟααΘ, 

οἾδδὲ ἴθ Ῥοῃ 5618 ααἱ ἱπάϊαπθ 406] ἰθυτηθ δῦ τοργόβοηϊ ρδν οὗτος οὖ 416] 
ἰθυύτὴθ Ῥδ} ἐχεῖγος. 

21. Τοὺς ἄνδρας, 668 ἨΟΤΩΙΊΘΒ. 
21 



ὁδ0 ἘΡΙΤΊΟΝ ΒΟΟΙΑΙΝΕ 

ΟΗΑΡΙΤΕΙ ΤΥ. 

“ημοσϑένης ὃ πατὴρ Δημοσθένους ἦν μὲν τῶν χαλῶν καὶ 
ἀγαϑῶν () ἀνδρῶν, ὡς ἱστορεῖ Θεύότεομτστος (5), ἐπεχαλεῖτο (8) δὲ 
μαχαιροποιὸς ἐργαστήριον ἔχων μέγα καὶ δούλους τεχνίτας τοὺς 
τοῦτο τιράττοντας (4). 1 δ᾽ «“ἰσχίνης (5) ὁ δήτωρ εἴρηκε περὶ τῆς 
μητρὸς, ὡς ἐχ Γύλωνός τινος (6), ἐπε αἰτίᾳ προδοσίας φεύγοντος 
ἐξ ἄστεος, γεγόνοι χαὶ βαρβάρου γιναιχὸς, οὐχ ἔχομεν εἰπτεῖν εἴτ᾽ 
ἀληϑῶς εἴρηκεν εἴτε βλασφημῶν καὶ καταψευδόμενος. 

᾿πολειφϑεὶς δ' ὃ Δημοσθένης ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἑπταέτης ἐν 
εὐπορίᾳ (μικρὸν γὰρ ἀπτέλιστεεν σύμττασ᾽ ἡ τίμησις αὐτοῦ τῆς οὐ- 
σίας πεντεκαίδεκα ταλάντων (1 ὑπὸ τῶν ἐπιτρότεων ἠδικήϑη, τὰ 

Ομ. 1Υ.]1. Τῶν χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν, ροΘη5 ἄθ ῬοπηΘ τηδίβομ, αθ 
Ῥοππθ [ΆτΏ1116. 1 Οχρυ θββίοι οὗ χαλοὶ χἀγαϑοί τὸ ἀόβίριιθ ροϊῃῦ ἰοὶ 165 Ροὺ- 
ΒΟΠΏΘΒ 61 οπὖ 1η6 ΘΘΙ δῖ Π6 τη] 6. (6 γῖντθ, τηδῖ8. 661165 ααἱ ἃρραγύϊθηποηῦ 
ἃ ἀη6 οΟΡὑαΙ 6. οἷα88586 46 ἰὼ βοοιόξό: οοϊήτηθ « ορέϊηναϊοδ.» ἃ, ῬοΙΏ6. 

2. Θεόπομπος. Τπόορομρθ, 46 ΟἸΐο, μἰβέουϊθη οὐϊὸ το, 46 1 όοοϊθ ἃ ἴβο- 
οΡαῦθ, δαύΐθαν" α'ἴἀη ουαπμα οανγαρο α᾽ Βἰβίοίθ, δυ)]ουγα πὰ] ρογάα, ααϊ ὀἰαϊξ 
ἰηὐϊτα]6 φιλιππικχά. Ττοριιθ Ῥοιτηρόοθ, 1 ἰδίου! θη Ἰαὐΐῃ απ Ποῖ5 ΘΟΠ ΘΙ ΒΒ0Π8 
Ῥδν ᾿᾿αργόρό ἀθ “πβύϊη, αναὶϊῦ θιηργαπίθ αὰχ ἢ ρρίχιιοβ ἂρ ΤΠόορΡοπρΘ 
16 ΡΙδῃ οὐ 16 {ὑϊτ8 48 βοῃ ΡΓΌΡΡΘ ΟὈΥΡΆΡΘ. (Οἵ. ΤΙαἰγοα πούϊομ.) 

8. ᾿Ἐπεκαλεῖτο. Ο᾽ Θϑὐ-ἃ-αἰγ α Ὅπ. ἀναϊῦ 1 Βαδιία 8 46 16 ἀόβίρπον ἃ Αὐπὸ- 
Π65 8005 16 ποῖὴ 6 Ζ)όηιοϑδέϊιδγηο ᾿᾽᾿ αγηλγΥ (πο Ῥοϊηὺ ἀθ Ζ αὐμιμΥ ον ἰοὰὲ 
οουγὑ), νι: ἀθιητηθηῦ ῬοῦΣ 18 αἰβύϊηραον αἴ ΠΟΙΠΟΏΥΤΩΘ. 

4. Μαχαιροποιὸς .. .. πράττοντας. Τόχηοβεμβδηθ 16 ρὸσϑ, ἃ ο6 απ ᾿Τἃ- 
θα} ΠΟῸΒ ἈΡΡΥΘΗΩ ἀδη8 16 Ῥγοοὸβ οομίγθ 868 ἐπύθανβ, ἀγαϊῦ ὑγθηΐθ- θαχ 
οὐ ὑγοηΐθ-γοἱβ ΟΟΥΤΙΘΙΒ ΘΒοαγο5 ἄδηβ οδὺ δὐθὶ θοῦ α᾽σΊηθ5. Ἐπὶ οαΐτο, 1] 
Ῥοββδαδιῦ πῃ αἰ θοῦ ῬΥΘΒα 16 δι1551 ΘΟ 5] ἀόγ Ὁ16 α ὁ ηϊβύονιθ, ἀοπὺ Ρ]αἰαγααθ 
Π6 ῬᾶΓ]6 Ρ88, οὖ οὰ ὑχανδὶ]αϊθηὺ νἱηρὺ δαΐ 68. ΘΒΟΪν 68. 

ὅ. «ΑἹσχίνης. ἘδοΒίηθ, σταπᾶ ογαύθαν, αἶγα] 46 Τδιμοβίμὀμθ, δὲ 80} δᾶ- 
γΘΥΒαΪΓΘ ΡΟ] απ. 

θ. Ἐκ Γύλωγός τινος. Τι65 ἔαϊξ5 αὐίἱοα]όβ ραν ἘΒομίηθ βοῃὺ ργδοῖβ, δὲ 1] 
ΗὟ ἃ Ρᾶ5 ᾿ἴθὰ 46 168 γόνοαιθυ θὰ ἀοαΐθ. (δ αγίοῃ, Αὐμόπίθα, ἀὰ ἀδηιο 
Ὧ6 Οδὀγαπιόθβ, αναὶϊῦὺ δ οομάδιιηό ἃ τηοῦῦ Ῥδ1 οοηθατηδοθ οοϊῆταθ ΘΟ Ρ Δ] 
αἌγΟΙΡ Ἰἰντό ἃ 1᾿᾿Θηηθυηὶ 1ἰὰ ν1116 46 ΝυρΡμόθ, ροββθβϑίοη αὐμιδηΐθημθ ἀδηβ 16 
Ῥοπύ. Α Βοβρβογθ (οι Ῥαηςοαρέθ, δυ)ουγα αὶ Κουίθῃ), οὰ 11 ἀναὶῦ ομθτο 
πῃ τοίπρθ, 11 56 δὐ Ὀΐθη γϑηὶν 4685 τοὶ ἀπ Ῥᾶγ8, δὺ ὁροῦϑα τππθ ἔθιητηθ, 46 
βδηρ᾽ Βογίμθ, ἔογὺ ΡΟ μ6, ἀοηύ 1] οαῦ ἀθὰχ 1165, 1 .π6 αυϊ ζαὺ ἀοππδθ ἢ 
ὑπαγ δ 50. ἃ ἂπ Αὐμόπίθῃ (αι ἜΒΟΒΙηΘ. π οἷδθ ροϊηΐ, τηδῖβ αα! ἢ. βαϊξ α'δαΐτθ 
ΒΟΏΡΟΘ δέγθ ἅπ ποιητηό ΡΒΙΠ]Οοματὸ8), οὐ 1 δαί, ΟἹόοΡα]Θ, ἰὰ τηὸλ ἀὰ ρσγαπᾶ 
ΟΓΡαύθαΥ, 

7. Πεντεχαίδεχα ταλάντων. 1,6 ἰα]θηῦ, τηοηπδὶθ 46 οοτηρίθ, γοργόβθηϊαϊῥ 
60 τηΐηθϑ, οὖ ἰὼ ταΐηθ (μγᾶ), διυβϑὶ ὯΠη6 τποηηδὶθ ὧ(θ οομηρύθ, 100 ἀνδοῦτη68. 
1,ἃ ἀγδοβσηθ (δραχμιή) γαϊαϊν, δὰ [θπὴρ8 6 Τόπιοβύμοηθ, ααθ! 68. ΟΘΗ ΠΊ68 
Ὧ6 τηοΐϊηϑ αὰθ 1 ἴγταπο ἀθ ποῦγα τηοπηδίθ: 66 ααϊ ζαϊῦ τὰ Ομ 16 ἐαϊθηΐ ἃ 
Ῥυὸβ ἀθ 6000 ἔγδμποβ. 



ΡΥ νυν απ νυν 

ΠΤ  ΎυΥΥΣ ιν εν 

ῬΙΠΤΑΒΟΌΕ, ὙΠῸ ΡῈ ΘΕΜΟΒΤΗΝΝΕ βό8 

μὲν νοσφισαμένων, τὰ δ᾽ ἀμελησάντων(8), ὥστε χαὶ τῶν διδασχά- 
λων αὐτοῦ τὸν μισϑὸν ἀποστερῆσαι (). Διά τε δὴ ταῦτα τῶν 
ἐμμελῶν καὶ προσηκόντων ἐλευϑέρῳ παιδὶ μαϑημάτων ἀπαίδευ- 
τος δοχεῖ γενέσϑαι χαὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσϑένειαν καὶ ϑρύψιν, 

ΕῚ “- Ὸ » , “ Ν ; 10 39». 

οὐ προϊεμέξνης τοῖς πόνοις τῆς μητρος αὐτὸν(19) οὐδὲ προσβια- 
᾿ - Ἄς, ἌΠΟΡΟΣ ᾿ 2 3 - ς κ᾿ κ ΄ 

ζομένων τῶν παιδαγωγῶν" ἣν γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἁπαλὸς χαὶ νοσώδης. 
“Διὸ καὶ τὴν λοιδορουμένην ἐπωνυμίαν, τὸν Βάταλον, εἰς τὸ 
- , , «ς Α - , - 3 δ : 

σῶμα λέγεται σχωπτόμενος ὑπὸ τῶν παίδων λαβεῖν. ἫΝ δὲ ὃ 
Βάταλος, ὡς μὲν ἔνιοί φασιν, αὐλητὴς τῶν κατεαγότων, καὶ δρα- 

, ᾿ - 11 ν Σέ, ω 12 ΄ μάτιον εἰς τοῦτο (13), κωμῳδῶν αὐτὸν, ᾿Αντιφάνης (13) πεττοίηχεν. 
- ᾿ ᾿ ΄ 

Ἕτεροι δέ τινες ὡς ποιητοῦ τρυφερὰ καὶ παροίνια (13) γράφοντος 
- ᾿ - ν - 2 2 - 

τοῦ Βατάλου μέμνηνται. Ζοχεῖ δὲ χαὶ τῶν οὐχ εὐτιρετῶν τι 
- - - 2 - ΄ λεχϑῆναι τοῦ σώματος μορίων (13) παρὰ τοῖς ᾿“ττιχοῖς τότε χα- 

λεῖσϑαι βάταλος. 
Ὃ δ᾽ ᾿4ργᾶς (καὶ τοῦτό φασι τῷ Δημοσϑένει γενέσϑαι παρω- 

γύμιο»ν) ἢ πρὸς τὸν τρόπον, ὡς ϑηριώδη χαὶ πιχρὸν, ἐτέϑη (τὸν 
2) - - 2 “- ν , 

γὰρ ὄφιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν ἀργᾶν ὀνομάζουσιν), ἢ τιρὸς τὸν λό- 
- - Ψ 

γον, αἷς ἀνιῶντα τοὺς ἀχροωμένους (χαὶ γὰρ ",2ργᾶς (55) τοὔνομα 
Ἕ » δ" ΤῊΝ 

ποιητὴς ἣν νόμων (35) τεονηρῶν καὶ ἀργαλέων (11). 

8. Τὰ μὲν. ... ἀμελησάντων. Ταμβ 16 Ῥγοοὸβ οοπέγθ 865 ὑπέθατβ, Πό- 
τηοβύπὸπθ ργόίθπα απ, 46 ἰουίθ ἴὰ ἐογίππθ ἄθ βοὴ ρὸγθ, 115 1αἱ στοπησθηῦ 
ΒΘα]οιηθηύ, ἃ 88. τηδ]οσιθό, θηνίγοι [ἃ γαὶθαν ἄἀθ ΤῸ τηΐπθβϑ, ἐδηῦ 6 ἢ. ἰτητηθα- 
Ὀ]65 4 6ἢ ββοΐανϑβ οὖ 6 δβρὸοϑβ. 

9. “ποστερῆσκαι. ἴ,α οοῃδίγαποίϊοπ 6 ἀποστερεῖν ἄγθὸ 1᾿Δοοιβαί 6 18 
Ομοβ6 εὖ ἴ9 σόϊ (6 ἴα ρεγβοηηθ, ααθϊααθἔοϊβ Θρ]ογόθ ρὰῦ Ρ]αἰάγαιο, 
εϑὲ ἔογὺ τᾶγθ. Οοιαρ. 165 δβχργβββίοπβ 46  ότηοβεποπθ Ἰαϊ-τηδπηθ δ πη5. 500 
ῬΓΘΙΆΪΘΡ Ῥ] αἰ ἄογ ον οοηΐγα βοὴ δαύθαν ΑΡΒΟΌαΒ: Εὴς τοσοῦτον αἰσχροχερδείας 
ἦλθεν ὥστε χαὶ τοὺς διδασχάλους τοὺς μισϑοὺς ἀπεστέρηκε. 

10. Καὶ διὰ... μητρὸς αὐτόν. «Δοϊποὺ αιδδὶ αα}} οβίοϊυ ἕοτὲ ἀό]ϊοαὺ 
οὐ 46 ρῬϑέϊθ φοτωριβχίομ, δὰ Ἰπουθη ἀθ ΠΟΥ͂ 88 ΤῆΘ 6 Π6 γου]οὶϊν ρᾷ5 ααἢ] 
ἐγαν δ! ]]αδὺ θθαποοὰρ ἃ 1᾽δβἰυᾶθ.» (Ατηγοί.) 

11, Ηἰὶς τοῦτο, 50} 16 οαγδοίὸγα (6 1 δ ἴδχηϊ πη. 
12. ντιφάνης. Τότ 465 Ρ]ὰ5 {Ππβέγθ8 σορυόβοηξαμίβ ἀθ 66 βῬηγ6 46 ο0- 

τηξα]θ ααἱ 5᾽68βὲ ἃρρϑὶό 1α σοηιόαϊθ πιοψορριδ δὲ ααϊ βουξ (4 ὑγαπβϑίθίοι θα γα 
Ἰὰ δοηιόαϊο αποίθηηι (ΑΥὐἸβίορμδιθ) δ 1ὰ οδοηιόαϊο ποιυοῖϊε (Μόπαπαᾶτνο). Δπ- 
ὑρμαπθ ἀρραγέϊθηῦ ἃ ρϑὰ ῥγὸβ ἃ [ἃ τηδιηθ σδηόγαίίου απ6 Πότηοβιμὸπθ. 

18. Παροίνια. ϑοιυδ-θηΐοπαα ἄσματα οὐ μέλη. ΟἸαΉΒοΟΉ.8 ἃ δοῖγδ, αὶ ῬοΥ- 
ἰαϊθηῦ ἀδη5 1᾿δηὐαυϊίδ, 16 ποτὰ 48 βατάλεια. 

14. Τῶν... μορίων. 1,6 ἀογΥὸΓ. 
16. ᾿ἀργᾶς. δ γῬοὸέθ Ιγτίαᾳαθ, οὰ ομδηβοπηΐον, δξαϊῦ ρθὰ ροίίό 465 οοη- 

ΠΔΙΒΒΘΤΒ (6 800 ἔθιῃρβ. ΠῚ ραγαῖύ ἀνοὶῦ ὁΐό 4 χυθίααθ νἱηρὺ οὰ ὑγδπίο 
8Ὼ5 ΡὈΪὰ5 γἱθὰχ αὰ6 Πέτηοβέμὸοπμα. 

106. Νόμων. ϑοτία 6 ομδηβοηβ, ἄοπξ ἰὰ τηυβίαπ οὐ 168 ρᾶγο]θ5 ὀἰϊαϊοπὲ 
ΘΟΙΏΡΟΒ6Θ5 Ῥδ1 16 τηδτηθ δαΐθαγ. 

17. ᾿Τργαλέων. ῬΙαίαταιο. Ἰοὰθ 5: 165 τηοίβ: “ργᾶς, ἀργαλέων. 



824 ΠΡΙΤΙΟΝ δοο  ΙΒῈ 

ΟΗΑΡΙΤΒᾺΕ Υ. 

Καὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ ()" τῆς δὲ πρὸς τοὺς λόγους ὁρμῆς ἀρχὴν 
αὐτῷ φασι τοιαύτην γενέσϑαι. Καλλιστράτου (5) τοῦ δήτορος 
2 , Ν ΠΝ “" , 8 ᾿] - ὃ , ἐλ. 
ἀγωνίζεσϑαι τὴν περὶ Ὡρωτιοῦ χρίσιν( ἐν τῷ δικαστηρίῳ μ 

3 ἂν “ 

λοντος, ἦν προσδοχία τῆς δίχης μεγάλη διά τε τὴν τοῦ ῥήτορος 
δύναμιν, ἀνθοῦντος τότε μάλιστα τῇ δόξῃ, καὶ διὰ τὴν πρᾶξιν 

3 , 2 , 3 ς , - ᾿ ΄ 
οὖσαν περιβόητον. -“ΑΙχκούσας οὐν ὃ Ζημοσϑένης τῆν διδασκάλων 
χαὶ τῶν παιδαγωγῶν συντιϑεμένων τῇ δίκῃ παρατυχεῖν, ἔπεισε 
τὸν ξαυτοῦ παιδαγωγὸν δεόμενος καὶ προϑυμούμενος (4) ὅπως 
αὐτὸν ἀγάγοι πρὸς τὴν ἀχρόασιν. Ὃ δ᾽ ἔχων πρὸς τοὺς ἀνοί- 

ΟἈ. Ὑ.] 1. Καὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ, οἱ ἤαθα αινἄοηι ἐξα. --- Τι68 οχρ! οαύίοτβ᾽ 
αὰθ ΡΙαΐϊαγαθθ ῬΥΌΡΟΒΘ Θοῃοογμδηὺ 1 ΟΥΙΡῚΠΘ 68 ἄθὰχ βορυϊαυθίβ Βαΐαϊοβ 
οὐ Αγραβ τ γαϊθηῦ ρῇοθδ]θιηθηῦ ΡῬὰ5 σταπαᾶ᾽ οἰοβθ. ὅδ αὐαοηῃ ρϑαὺῦ ρ]υίϊοί 
ῬΘΏΒ561, Ο᾽δδῦ αὐ᾽ϑη Δρρ]]αυδηὺ 665 ΒορυἸαπθίβ, 165 οοπὐθιρογαῖπβ 46 Ὠδ- 
τηοβίμοηθ ΘΌΧ- δ Ίη65. θη ΘΟΠ δ ἰβϑαϊθηὺ αὀἠὰ Ρ]ὰ5 1 ὀὐγγμο]ορὶθ ; ἀπ ΠΊΟΪΠ8 
θη βθηζαϊθηύ-1158. ὑγὸβ 16 1608 πθϑησθθ, ααθ6 Ῥ]αίατασπθ ᾿πάϊαθθ ϑχδοίθιηθηῦ : 
Βαΐδ]οβ, βασηοιι α᾽ Θἤιηϊπό; Αὐρϑβ, ΒΌΣΠΟΙη 4θ ῬΘύβοῦπθ ἀύβαργέθ]6. Ο᾽ εδὺ 
αἰηδὶ αὰθ 16 Ἰουθν ἀρ βλδύθ δὴ απθϑύϊοῃ β᾿Δρρϑιαϊῦ ἀὯθ βοῃ νγδὶ ποτὰ ΤΊ- 
ΡΎΔΉΘ, οὗ 16 ποῖὴ ἀθ Βαίβ!οβ βοὰϑ ἰθαιθὶ 1] δῦ ὀοημα π᾿ δδῦ απ 50} ΒΟὈΓΤΙ- 
αὐαθῦ. ΠῚ Υ 8 Ὀίθῃ αὐθίαὰθ ἈΡΡΆΡΘΠΟΘ. αὰ8 1 Τηδῖὴθ οἤοβθ ἃ αἢ 856 ῬᾶββοΥ 
ῬοΟὰ 16 ΟΠΔΏΒΟΏΏΙΘΙ ΑΥρᾶθ. Εἰμῆη 1 οχιβίθποθ ἀθ οοὺ δυΐγθ ομδμΒΟΠ ΘΙ, 
Βαύαϊοβ, π6 ραγαῖῦ ρὰ5 ὑγὸβ δυϊμθηϊίασθ: οὐ 1᾽αῦτα ἱπγθηίό οοϊήσηθ οα δὲ 
δὶ βοαγϑηύ, ἔδαΐθ ὧβ ὑγοῦνου ἀπ δὑγιηο]ορίθ τη Πθυγθ δὰ ταοῦ βατάλεια. 
(ον. ἴὼ ποΐθ 18 ἀὰ οβδρ. 1ν.) 

2. Καλλιστράτου. Οα]]ΠἸδέναΐα, ἄὰ ἀὸταθ ἀ᾿ ΑΡμΙᾶπα (Αὐἰμὸπ65), ᾿οσαΐθαν 16 
ῬΙὰ5 ἱπῆπθηῦ ἀθ 80} ἰθίηρβ, οὖ βουγϑθηὺ ρδοῦ Ῥδ1 16 Ῥθαρ!8 ἃ 186 ἰδίθ 68 
δγτηόθθ, ἄνϑο Ομαυΐαβ, Τιταοίμόθ οὰ Τρμϊογαῦΐθ ῥοῦν οοἸ]ὸρτιθβ. ΠΠ ἢθασι 
Ὧθ 878 οὐ 877 ἃ 864 οὐ 868 φοηνίγοη: 1] ἀσὺ ΔΙΊοΥβ 5᾽ δηζαὶν α᾽ Αὐπὸπθ5 ἀ6- 
νϑηῦ Ια τἸηθηϑοθ απ οοΟμἀδχηπδίϊοῃ ἃ τηοσὺ. 1 δὲ α᾿ ἘΝ1165 τόϊουτηθϑ. 65 
ΜΝαοδάοΐμθ οὐ δὴ. ΤΏγδοθ, οὰ 1] ἀναῖϊὺ ὑἰσγοαγό ὰἢ τοῖαρθ. ΡΒ ἰαγα, ὀἰδηΐ 
᾿παρτυἀθιητηθηῦ τϑηΐτθ θη Αἰὐὐΐαθθ 5808 δυϊουιβαίίοη, 11] ἕαὺ 581581 οὖ τηΐϑ 
ἃ τηογῦ. 

8. Ὠρωποῦ χρίσιν. «1,65 Βαδι απ α ὌγορΘθ, ααἱ ἀναϊθηὺ δὺό θχρυϊβόβ 46 
ΘῈ ῬΔΣ5 ῬΔΓ 165 Αὐμόηϊθηβ, ρδυνὶηγθηῦ ἃ Κ᾽ ΤΘΗΥΓΟΡ ἀνθὸ 1146 ἀὰ ὑγγδῃ 
Τμόχβου, ἃ ̓ἰγόϊυϊθ, δὰ 18 866 ἃν. 7. Ο. 1,68 Αὐμόπίθηβ δηνουγὸγθπὺῦ Θ0ῃ- 
ὉΥὔῦ 6 Θὰ χ ὑη6 δττηόθ. ἘΠ γανόβ, 115 ΔΡρϑ!!θηὺ 165 ΤΗδραΐπβ ἃ ᾿ΘῸΣ ΒΘΟΟΌΤΒ, οὗ 
1.05. τϑροϊγοηῦ ἄδηβ 16 υ1}16. 1.65 Αὐμόῃϊθηβ, ααἱ αναϊθηὺ 8108 α᾽ δα 8 
αἰαῖ 5. ΒῸῈΣ 1685 ὈΓ88, ᾿αἰββδόυθηῦ Ῥγου δοϊιηθηὺ 165 Τμόραΐπβ ὑγαπαα1}}}685 
ῬΟΒΒΟΒΒΘαΣΒ αὌΤΟΡΘ, ργὸβ δἰγθ Θοηγ ΘΒ ἀΥ̓ΘΟ ΘῸΧ αὐθ ᾿Θὰγ85 Ῥτ δ θπ ]0 08 
τ ϑρθούϊνοϑ 8501 οϑύΐθ υ11160 βαυαϊθηῦ υἱόν θασοσηθηῦ βουχηΐβθ ἃ ἀπ ἰα θαπαὶ 
ΔΥΌ γα]. Μαῖβ, ῬὰῚ ἴὰ βαϊΐθ, 165 Τηδθαΐπβ τοίαβοσθπὺ ἀθ βου ἃ ὍΤΟΡΘ. 
ΑἸοῦ 5 ΟΔ ἰβυμὸμθ οὐ ΠΥ 8, ῬΥΟ Δ ]θυαθηῦ θὲ ἑαπὺ αὐ᾽αγαμὺ δἰό 1818. 168 
1ηδυϊραύθανβ 46 1 ΔΥΥδηρθιηθηῦ ΘΟηΟΪὰ ἀνθὸ 168 ΤὨδθαΐηβ, 88 στοὰν ὀγθηῦ 5008 
16 ΘοὐῸΡ απο δοουδαύϊοι, ἀοηὺ 115 βογυϊγθΐ νἱοϊουίθαχ.» Οὐ θδδὺ ἄδὴ8 66 
Ῥγοοὸβ αὰθ ΟΠ] δύγαΐθ Ῥρόποῦςα 16 Ὀθαὰ Ρῥ]δί ον ῦ ἃ ῬγΌροβ ἀπασθὶ ζαὺ 
ταοοῃίόθ ᾿᾿απθοαοίθ ἀοῃὺ 11] δϑὺ ἰοὶ απθϑέϊοῃ. 

4. Προϑυμούμεγος ὅπως, ταδηϊ οδίαπὺ ἀπ νἱῇ ἀδβὶν α6. 
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Ν ΄ ’ δ ’ 2 , Ἷ 

γοντας τὰ διχαστήρια δημοσίους (Ὁ) συνήϑειαν εὐπόρησε χώρας, 
“, » » 

ἐν ἡ χαϑήμενος ὁ παῖς ἀδήλως ἀχροάσεται(θ5) τῶν λεγόντων. 
Εὐημερήσαντος δὲ τοῦ Καλλιστράτου χαὶ ϑαυμασϑέντος ὑπερ- 
φυῶς, ἐχείνου μὲν ἐζήλωσε τὴν δόξαν ὁρῶν ττροπιεμττόμενον ὑπὸ 
πολλῶν (1) χαὶ μαχαριζόμενον, τοῦ δὲ λόγου μᾶλλον ἐϑαύ μαχαριζόμενον, τοῦ δὲ λόγου μᾶλλον ἐθαύμασε 

Ν Ἁ Ν ς [ὦ “ Ν χαὶ χατενόησε τὴν ἰσχὺν ὡς πάντα χειροῦσϑαι καὶ τιϑασεύειν 
πεφυχότος. Ὅϑεν ἐάσας τὰ λοιπὰ μαϑήματα χαὶ τὰς παιδικὰς 

» - 

διατριβὰς αὐτὸς αὑτὸν ἤσχει καὶ διεττόνει ταῖς μελέταις, ὡς ἂν 
- , ’ ΄ 

τῶν λεγόντων(8) ἐσόμενος καὶ αὐτός. 

Ἐχρήσατο δὲ ᾿Ισαίῳ (Ὁ) πρὸς τὸν λόγον ὑφηγητῇ, καίπερ Ἶσο- 
᾿ 10 , ᾿ λάζ, 11 ΒΙ ο λέ Ν « 

χρατους (1) τοτε σχολάζοντος (11), εἴτε, ὡς τινὲς λέγουσι, τὸν ὡρισ- 

μένον μισϑὸν Ἰσοχράτει τελέσαι μὴ δυνάμενος, τὰς δέχα μνᾶς, 
διὰ τὴν ὀρφανίαν, εἴτε μᾶλλον (135) τοῦ ᾿Ισαίου τὸν λόγον ὡς δρα- 
στήριον χαὶ πανοῦργον (13) εἰς τὴν χρείαν ἀποδεχόμενος. ἝἝρμιτι- 
πος (8) δέ φησιν ἀδεσπότοις ὑπομνήμασιν ἐντυχεῖν, ἐν οἷς ἐγέ- 

ν ’ - ή 

γραπτο τὸν 4ημοσϑένην συνεσχολαχέναι(1) τῷ Πλαάτωνι("}8) καὶ 

ὅ. Τοὺς δημοσίους (ϑου8 Θπίοπᾶα δούλους), 168 Πα 8168. 
θ. Χώρας ἐνῇ .- . .«. ἀχροάσεται, ὍΠ6 Ῥίαοθ οὐ 1] ρειῖ886 ὀφομέον (1 Ἂπ 465 

8618 ἄὰ ἕαϊαῦ 6ῃ. ρυδο αργὸβ 16 τὶ αὐ]). --- “δήλως. 1,68 θα ηθ5. ρ618, 7.8- 
αυ᾽ὰ Θὰ τηδ]ουό, π᾿ δίαϊθηῦ ρ85 δᾶπηῖϊβ ἄϑηβ 165 858ΒΘ1:} Ὁ]668 Ῥυ] 1168. 

7. “Ὑπὸ πολλῶν. «Αὐσοοιηρᾶρηῃξ ἀθ ργαμᾶθ βαϊύθ ἀθ ρ6η8.» (Ν6 885 θοῃ- 
ἴοπᾶγθ ἀνθὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν, ααἱ γουάταῖϊν αἀἰγτθ: «Ὡοσοιηραρημθ ΡΔῚ ἰὰ τηῦ]- 
ἰαἀ6, Ῥ8" ἴα Ῥορα]δοβθ.») : 

8. Τῶν λεγόντων. Ατὼι ποηιῦγα ἀθ οϑὰχ αὐἱ ραυ]θηῦ ἀσυαηπέ ἴ6 ροιρῖθ, ἃ 68 
οΥδίθασβ. --- [6 ζαύαν ἀνθὸ ἄν π᾿ϑϑοὺ ρὰβ ἀπ Ῥοπηθ ρυδοϊξό. 

9, ᾿Ισαίῳ, 1566, 46. ΟΠα]οἷ8. (θη ἘΠ 66), πη 68 αἷχ ρυαπᾶβ ογαύθυυβ δὖ- 
ἐΐαυθ5. 1,65 ΟἿΖΘ ἀἰβοουῦβ ααἱ ποι γϑϑίθηῦ ἀθ 1] βοηῦ οὰβ 468 Ρ]ΔΙΟΥ̓́ΘΙΒ 
Οἶγ 115 το] αὐϊβ ἃ 465 Ῥγοοὸβ 46 βιοθββίοῃ. 

10. ᾿Ισοχράτους. Ἰβοογαίθα, 15 ἀὯπ Ἰα 6 αὐμόμῃϊθη, υἱπὺ δὰ τηομᾶθ 6η 
486; ἔαὺ ᾿π ἀ65 αἷχ ρσγυδπᾶβ ογαίθιυσβ δὐῤίαθθ, οὐ οϑὶαἱ α᾽ βπίσθ οὰχ ἀοηΐ 
16 βύυ]θ ὀῤαϊὲ 16 ρ]υβ ὀῤιαϊό οὐ 16 ρὶυβ 1ἰτη6. ΠΠ ποὺβ στϑϑύθ νυἱπρύ οὖ ὑῃ 
αἰβοοῦγβ ἀθ 1αἱ, ἀοπῦ Βαϊ βϑυ]θπηθηὺ οπὺ ὁὐδ ὀογιύβ Ῥοὺγ δίγθ Ῥγοποπούβ 
ἄδηβ 65 ργοοὸβ: ἰοὰβ 168 δαύγοβ βοηὺ 468 τηογζοθαχ α᾽δρραγαὺύ. Ομ αἱύ 
4} αὐϊοὶρπιῦ 1 ἂρ ἀθ 98 δη8. 

11. Σχολάζοντος οϑὺ ΓΒ ἰοὶ ἄδηβ 16 56Ππ5, ὑγὸβ ΓΆγ6, 46 «ἐθῃὶ" 60018.» 
12. Μᾶλλον. Φοίριιθς ὁο6 τπιοὺ ἃ ἀποδεχόμενος. 
18. “ραστήριον, αὶ αρὶΐ, ααἱ ΘΧΟΙΟῸΘ 46 1Ἰπῆπθοποθ. πανοῦργον (ἄδπΒ 16 

Ῥοπ 5618), ααἱ γίοπὸ ἃ Ῥουΐ 46 ἐοαΐ, Π840116. 66 αυἱ οαγδοίξόγ!βθ, θη. οἷο, 
᾿᾿δΙοααθποθ α 1βόθ, ο᾽θδὺ αὐ᾿8116 ϑϑὲ θβϑβϑῃθθ]]θηθηῦ ργαίίηιο. 

14. Ἕρμιππος. Ηδττηῖρρο, 46 ϑτηνυπθ, βυσποιητηό (4 ποτὰ 46 50} τηδῖίγθ 
ΟΔἸΠἸτηδαυ6) ὁ Καλλιμάχειος, Βονίδϑαϊθ ἄδηβ 1ὰ ββοομᾶθ τηοϊἐϊ6 ἀὰ 1115 58180]6 
ἂν. 7. Ο.: οδδαϊ ὰπ οοπίοιηρογαῖη 46 Πότηοβίμοπο (οἷ. οὁμαρ. σι). 11 ἀναῖϊῦ 
τόαϊρο 1 εἰβίοίγ 1ὐξόγαῖτο ἃ6 1ὰ ασγὸθθ ᾿παβαυ ἃ 5οὴὰ. ἰθρβ ἀδηβ πη ρυαμᾶ 
οανταρθ ἰπύϊζα]δ Βέοι (ἀυ]ουγα  α1 ρου). 

16. Συνεσχολακέναι τῷ Πλάτωνι, υδγϑαΐιηι 6886 1η, ϑοποῖα ῬΙαϊοηῖ8. 
10. Πλάτωνι. ῬΙαίοι 8158 Δ᾽ Ατἰβίοπ, Αὐμόπίθη ἄθ ἔδυ! 8. ΠΟΡ]Θ, ραᾶγαῖὺ 

βίγθ ῃό δὴ 429 ἃν. 7. Ο.; 586 ἴογτηδ θη δοουίαηὐ ϑοογαίθ, ἕοπᾶδ θη 889 ἃ 
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πλεῖστον εἰς τοὺς λόγους ὠφελῆσϑαι(:). Κτησιβίου(18) δὲ μέμνη-. 
ται λέγοντος παρὰ Καλλίου τοῦ Συρακουσίου (15) καί, τινων ἄλλων 
χαὶ τὰς Ἰσοκράτους τέχνας (20) χαὶ τὰς ᾿“4λκιδάμαντος (5) κρύφα 

λαβόντα τὸν 4ημοσϑένην καταμαϑεῖν. 

ΟΗΑΡΙΤΕᾺΒ ΥἹ. 

ΕῚ » ΄ 
Ὡς δ' οὖν ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος (ἢ τοῖς ἐπιτρόποις ἤρξατο δι- 

χάζεσϑαι χαὶ λογογραφεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς πολλὰς διαδύσεις χαὶ πα- 
λιν δικίας (")Ὶ εὑρίσχοντας, ἐγγυμνασάμενος, χατὰ τὸν Θουχυ- 

Αἰῃδηθβ 1 ὅθ016 6 1᾽Αοαδότηϊθ, οὰ 11 θηβθῖρῃμα ροηαδηὺ ἀθ Ἰοηρτιθ8 ΔΏΠ 6685 
ὯΠ6 ῬὨΠ]ΟΒΟΡΪΘ Ποῦγ 6116 οὗ οὐἱρίηα!θ. ΠΠ τουρυὺ ἃ 1᾿ἂσθ ἄθ 81 818. 

17. ᾿Ωφελῆσϑαι: Βουβ-Θηΐοπαο ἀπὸ τοῦ συνεσχολαχέναι τῷ Πλάτωνι. 
18. Κτησιβίου. (δ Οὐοδιθία5. δύαϊθ οΥἹρΊ πεῖν 46 Ομ ]οῖβ, οὐ ἔαῦὺ αἰδοῖ ]8 

ἄπ ῥΒΠ]ΠΟβορμ6 Νόδηόαὸοτηθ, ἀπὶ Πουίββαϊῦ γοῦβ 280 ἂν. 7. Ὁ. Οχ καῖ ἀ᾽81]- 
ἸΘαγ8 απ 165 Τϑηβοίρηθιηθηΐδ 1οἱ ΤαΡΡοΥ 68. ΡᾶΥ ῬΙαίαγαιθ 86 1ἰβαϊθηῦ ἀδῃ8 
500 ΟἸΥΤΑΡΟ Περὶ φιλοσοφίας. Τι ἰδίοτίοη Οὐοβι θῖαβ, ααἱ, δὰ τὰρροτῦ ἀθ 
Τιαοίθη, δαγαϊὺ αὐὐοίηῦ ἂρ ἄθ 124 88, 8611} 16 ἀύοΐ γόσα δὰ τηδιηθ 5ἰὃ- 
Ο16 ααθ 500 ΠΟΙΠΟΉΥΤηΘ 16 ῬΒΠ]ΠΌΒΟΡΠΘ, οὐ ρϑαύς- δύο ὈΊθη ὁ68 ἀθὰχ Ῥθυβοη- 
πᾶρῸ5. πἶθῃ ἔοτύ-115 αὐ πη. ΝΝ 

19. Καλλίου τοῦ Συρακουσίου. Οπ Ὧ6 8810 Ῥὰ5 ααἱ οϑὺ ο6 Ο1Π1|ὰ5 ἃ6. ϑυγδᾶ- 
οα86. Π ἔἕαπῦ 56 ραῦᾶον ἄθ 16 ΘοπίοΠγθ ἄνθο 50Π ΒΟΙΠΟΏΥΙΩΘ οὗ οοτηραύγιοὐθ 
ΤΠ βέοτυίθη α᾿ Ασαίμοςϊθ, Ὀΐθπ ρ]ὰ5 7θὰπθ απ Πότηοβέμβομθ ρυΐϊβαι} δύ 16 
τού ἄθ5 ὀνόποιηθηΐβ ἄθ 289 Ἂν. 7. (Ὁ. οὖ τηδτηθ 46 ἀπ] θ8 δηπδθ8. ΘΠΘΟΙΘ 
δργὸβ οοὐΐθ ἀαδίθ. 

20. Τέχνας, ὑγαϊϊέθ ὅ6 γἹιόέογίψιιο. ᾿ 
21. λκιδάμαντος. ΑἸοϊᾷατηδβ, ἀ 166. (6π Ε01146), οοπίοτηροναίπ ἃ Ἰβοογαΐο, 

ὁἸΙὸνθ ἄα οὐἸϊὸῦγο βορμϊϑίθ αουρίαβ. Π 6 565 ΟὈΥΤΑΡΌΒ, ααἱ Δρραγύθπαϊθηῦ, 6 ἢ 
οόπόγαϊ, οογῆτηθ οοὰχ αἸβοοαίθ 80 υἶγϑὶ, δὰ φ'Ὁ;Γ6 ἀδηηοπδύγα τ, 11 πθ΄ 
ΠΟῸΒ τϑϑίθ αααπθ ἀἰββουίαίου Περὶ τῶν τοὺς γραπτοὺς λόγους γραφόντων 
ἢ περὶ σοφιστῶν. ϊ 

Οσ". 71. 1. Ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος, αργὸβ δίγθ οηίτδ ἀδπη5 8ὰ αἰχ- Βα 1 τηθ 
δηπόθ. 1,65 θα πμθ5 Αὐμόμίθηβ θηὐγαϊθαῦ ἄδηβ 16 «οο]]ὸρΘ 65 ὁρῃὸθ8β.» 1 8Π- 
πόθ ααἱϊ βαϊναϊξ 661186 οὐ 115 ἀναϊθηῦ δὰ ααΐηζσθ 8ὴ8 τόγοϊαβ: οὐ, δὰ θοὺὲ 46 
ἄθιαχ 8δῃ5 α' ὁρμόθίθ, ραββαϊθηῦ ἄδηβ 16. οἴαββθ 468 Ποϊήτηθβ ἰαἰΐβ, ἀθυθηδῖθηῦ 
ΤῊ8]7ΘΌΥ78. 

2. Διαδύσεις χαὶ παλινδιχκίας. Τ)δτηοϑέβὸπο ναὶ σαρηό 50} Ῥγοοὸβ ΘΟ Ὁ 
800 πίον ΑΡΠΟΌυ5. (Ο᾽ δδὺ ἄδῃβ οϑίέθ οοοαβίοῃ απ] Ῥυόποηρα [685 Ἀ]δῖ- 
ἄογοῦβ 1 οἱ 1Π| οομέγ Αρ]οῦιι8.) Οο]αἷ-οἱ Ἰηέθηΐθ Ἀ]ΟΥ5. ᾿πθ δοίϊομ σοηΐρθ 16 
ἰδιηοίη ῬΠαπιιβ, ρυοᾶα!θ ρὰν Πόιποθδυμβοηθ ἄδηβ 16 Ῥγοοὸβ, οὐ αα}} δοοῦβθθ 
46 ἔδιιχ ἐότποίρμιαρθ: 51 ραγνθηὺ ἃ δία] " αὰθ 16 ῬΓΘΙΉΪΘ Ἰαρθτηθηῦ ἃ 
δἰ ἀδίθυταϊπθ ῬὰΡ ἂἢ ἔδαχ ἰότηοίσηδασθ, 11 ΔΌΤα ΠῚ ΤΘΟΟΌΤΒ 6. ἀΟΙΏΙΤηΔρΡ΄68- 
Ἰηὐόνδίβ. οοπέγα Πόπιοδυμβοπθ, οὐ 16 βιοοὸβ ρυόοδάθιησηθπὺ ορύθππ Ρὰν 1᾽δᾶ- 
γουϑαῖτα ἀουϊοπᾶσγα ΠΠυβοῖσο. Ὑοὰ ἀπὸ παλιγδιχία. Ῥότηοβεμὸπο ἀδίοπαϊ᾽ 
ῬΠδπαΒ5 (το βίου ἀἰβοοῦνβ σοηΐγ 6 ΑΠονι.5), οἱ οοὐξθ ἔοϊβ ΘΏΘΟΥΘ σρΊδ 88 
οασδθ. ἴα οΘοπαδιηπαύϊοη α}] ἃ οὈύθπαθ οοπίσθ 80η ἐαίθαν τποπΐθ ἃ 10 
ἰα]οηΐβ; τηδῖβ 1] τϑϑέβ ἃ ᾿'δχδουΐοσ. ΟΥ ΑΡρΒΟθαΒ ἃ ὉΥ8 568 Ῥγδοδαοιβ οὗ 
ἀἰββίτηαϊο ἀη6᾽ σταηᾶθ ραγῦϊθ ἀθ 865 Ὀίθηβ. Αἰηβὶ, δὰ τηοτηθηῦ οὰ 1) 6Ιη08- 
ὑπὸπθ γϑαῦ ῬυθπασΘ ροββθϑβίουθ αἰ ἀπ ἔθυτ ἀρραγίθπαπί ἃ Αρβοραβ, 1] θϑὺ 
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» 3 - 

δίδην (5), ταῖς μελέταις οὐχ ἀχινδύνως οὐδ᾽ ἀργῶς, κατευτυχήσας 
- ν 2 ΄ ’, - ΄ ΄ 

. ἐχπρᾶξαι μὲν οὐδὲ ττολλοστὸν ἡδυνήϑη μέρος τῶν πατρῴων, τόλμαν 
Α Ἁ Ν ’ Ν , « ν Ν Ἶ , - 

δὲ πρὸς τὸ λέγειν χαὶ συν ϑειαν ἱκανὴν λαβὼν καὶ γευσάμενος τῆς 
-“περὲ τοὺς ἀγῶνας () φιλοτιμίας χαὶ δυνάμεως, ἐνεχείρησεν εἰς 
μέσον παριέναι χαὶ τὰ κοινὰ πραττειν(). Καὶ χαϑάπερ «Ταομέ- 
δοντα τὸν ᾿Ορχομένιον (6) λέγουσι χαχεξίαν τινὰ σπληνὸς ἀμυνό- 
μενον δρόμοις μαχροῖς χρῆσϑαι τῶν ἰατρῶν κελευσάντων, εἶϑ᾽ 
οὕτως διαπονήσαντα τὴν ἕξιν ἐπιϑέσϑαι τοῖς στεφανίταις ἀγῶσι (1) 

᾿ - 2 ’, ’ 8 [ - ’ 

χαὶ τῶν ἄχρων γενέσϑαι δολιχοδρόμων (8), οὕτως τῷ 4ημοσϑένει 
, . “ 2 ͵ “ - 2; οὴ.2 ῃ 10 

συνέβη τὸ τιρῶτον ξτεαγνορϑώσεως ἕνεχα τῶν ἰδίων(9) ἀποδύντι (10) 
πρὸς τὸ λέγειν, ἐχ τούτου (11), χτησαμένῳ δεινότητα χαὶ δύναμιν, 

- - 2. , - 

ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἤδη χαϑάπερ στεφανίταις ἀγῶσι. πρωτεύειν 
τῶν ἀπὸ τοῦ βήματος ἀγωνιζομένων πτοολιτῶν. 

Καίτοι τό γε πρῶτον ἐντυγχάνων τῷ δήμῳ ϑορύβοις περιέ- 
σειτττε καὶ κατεγελᾶτο δι ἀήϑειαν τοῦ λόγου συ υγκεχύσϑαι ταῖς 
σιεεριόδοις χαὶ βεβασανίσϑαι τοῖς ἐνθυμήμασιν ἄγαν πιχρῶς χαὶ 

χαταχόρως (15) δοκοῦντος. Ἦν δέ τις, ὡς ἔοιχε(13), καὶ φωνῆς 

ΘΧΡυΪϊβό ρᾶὰν Οπρίου, Ὀθαυ-τὸγο α'ΑΡΒΟθαβ, απἱ 56 ργόΐθηα ογόδποῖθ ἤγρο- 
ἐμπόσαϊτθ ᾿ἰπβοῦὶῦ 5} ΕἸΤΩΤΉΘΌΌ]6, ἄπ ὁμοῦ 46 58 βθισ. Ὑοϊ]ὰ ὑπ ἐοδαρρα- 
γραϊοῖγε, διάδυσις. Νουνθαὰ φγοοὸβ 488 Ἰθαθ6ὶ Πέχηοδί μβὸμθ ῬΤΌΠΟΠΟΘ [165 
ἀρὰχ ρμ]αί ον οῦβ σομέγε ΟἸεΐοΥ. 

8. Κατὰ τὸν Θουκυδίδην. γοϊοὶ 1 Ῥῆγαβθ 46 ὙῬΒαυογαϊαθ (Ἰἰντο [δὲ ὉΒ8ρ. 
Χυτπ) ἃ ἰδα 6116 ΡΙαΐαγαπα ἔθ Δ] βῖοι: ᾿ΕἘμπειρότεροι ἐγένοντο, μετὰ χιγ- 
δύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. 

4. ᾿Δγῶνας. ᾿“γών Ρογᾶ Βοιγϑηῦ 500 8605 ΡὈΥΙΤ , οὐ ἀονίοπε 16 ποὺ 
ῬΓΟΡΓΘ ΡΟᾺΓΡ αν φγοδὲβ. 

ὅ. Τὰ χοινὰ πράττειν, 168 ρεδίϊοα8 ἐγασίαγε. 
6. .«Ζαομέδοντα τὸν ᾿Ορχομένιον. ΟἹ Ἰρῃοτθ ααἱ 6δῦ 66 Ἰμδοτηέάου, οὗ 

Του βπΐαπθ ᾿Ορχομένιον 1αἴ85586 ἰηἀέοίβθ 1ὰ απϑϑύϊουι 46 βαυοῖ" 51 ὁἐαϊῦ θόοξίθη 
οἷ ἈΥΟΔΙΘπ ἀ6 πδίββαμποθ. 

7. Στεφανίταις ἀγῶσι. Φοὺχ ἀοπί 16 ῥυὶχ οδὺ ὍὯΠΘ ΘΟΙΤΌΠΠΘ, 168 Ῥ,απαβ 
οὺχ ἀθ ἴὰ ατὸσθ. ὅὃ6 αἰβαϊὺ Ρᾶ: ὁρροβιίου ἃ ἀργυρῖται, δωρῖται, χρημα- 
τῖται ἀγῶνες, οοὰχ ἀοῃὺ 16 Ὀτὶχ ὀέαϊδ ἀπθ βοιῆτηθ αἀἀγροπὺ οὰ ἀπ Ο]οῦ 
αἴὍπ6 νδ]θὰῦ τέβ]]6. 

8. “1ολιχοδρόμων, ΟΘαχ ααἰ οουγοηΐ 16 δόλιχος ου Ϊὰ ἰοήφια 6ο)86. ἘΠῚ 6 
οοπηϑίβέαϊἑ ἃ ἔαϊτθ 16 βέδαθ βρὲ ἔοϊβ, βθίοῃ οϑυξαϊη8 δαΐθαυβ, τηϑίβ, ΡΙὰβ ΡῬ͵ΓΟ- 
ῬδὈ]ομθηῦ, γιηρί-αὐδίγο ἔοϊβ 5805 5 δυσδίθυ ; ἀδηὴβ 66 ἀθιΏ6" βυβίοτηθ, 16 
ΘΟΌΓΘᾺΡ γὰ ἐοΟΌΓΠΘΡ ἀοιΖα ἴοϊβ δαΐοαν ἀὰ Ὀαΐ, τονθηδηὺ οἤδαθθ ἔοϊβ δὰ 
Ῥοϊπὲ ἀρ ἀῤρατί, δὲ 16 δόλιχος ὁααϊναπάταϊς ἃ ἄουζο δίαυλοι οὰ ΘΟΌΓ565 
ἀοα 165. 

9. Τῶν ἰδίων ἀξροπᾶ .ἀ6 ἐπανορϑώσεως. 
10. ᾿“ποδύντι. ΜόίαρΠοτδ ἐϊγόθ 468. 1θΘχ ρυτηπίαμθβ,ρ δὲ ἃτηθπόθ ῬᾶΡ Ιὰ 

Θοτηραγαίβοι. αἱ ργέοδαθ Οἱ Βαϊ αἀὰ 168 ᾿ὐίθασβ ααἰίαϊοπῦ ᾿ΘῸγ5 νϑίθ- 
τηθηΐβ ῬΟῸΙ ἰὰ ΘΟΌΓΒΘ ΘΟΠΊΠΊΘ ῬΟῺΙ 165 δυαίΐγοβ Ἰθαχ. 

11. Ἐχ τούτου, οηβαϊίθ. 
12. Ἄγαν πιχρῶς καὶ χαταχόρως, «Ὁ 6. οβέοϊέ ἴαβομθαχ οὖ ϑηπαυθαχ ἃ 

ΟἿ.» 
18, Ὡς ἔοιχε, ἃ 66 4] ραγαῖξ (ἀδηβ 16 560π5 46: ἃ 66 αι ἢ αἰ). 
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3 , Ν , ϑι. “Ψ Ν ν , ᾿ 

ἀσϑένεια καὶ γλώττης ἀσάφεια καὶ τινεύματος κολοβότης ἐπιτα- 

θάττουσα τὸν νοῦν τῶν λεγομένων τῷ διεσπάσϑαι τὰς στεριόδους. 
Τέλος δ' αἀττοστάντα τοῦ δήμου χαὶ ῥδεμβόμενον ἐν Πειραιεῖ δὲ 
2 ᾿ "ἷ ς ,ὔ 14 2 ; ’ , 

ἀϑυμίαν Ευνομος ὃ Φριάσιος (14), δὴ πάνυ γέρων, ϑεασάμενος 
ἐπετίμησεν, ὅτι τὸν λόγον ἔχων ὁμοιότατον τῷ Περιχλέους (5) 

2 , Ν 

προδίδωσιν ὑπ᾽ ἀτολμίας καὶ μαλαχίας ξαυτὸν, οὔτε τοὺς ὄχλους 
2 - 32 ν - - 

ὑφιστάμενος εὐθαρσῶς, οὔτε τὸ σῶμα πρὸς τοὺς ἀγῶνας (16) ἐξαρ- 
2 - - 

τυόμενος, ἀλλὰ τρυφῇ περιορῶν μαραινόμενον. 

ΟΗΑΡΙΤΈΝΒ ΥἹ]. 

Πάλιν δέ φασιν, ἐχκττεσόντος (1) αὐτοῦ καὶ ἀπιόντος οἴχαδε συγ- 
 ἐ Ἁ ; ; »] - Ρ ’ 3 

κεχυμένου χαὶ βαρέως φέροντος, ἐπαχολουϑῆσαι(2) Σάτυρον (8) 
ν ς Ν ᾽ , 2 . “,,{4 3, Ἵ 

τὸν ὑπττοχριτὴν ἐπιτήδειον Ὄντὰ καὶ συνεισελϑεῖν(). Ὀδυρομένου 
δὲ τοῦ Ζημοσϑένους τιρὸς αὐτὸν ὅτι, πάντων φιλοπονώτατος ὧν 
τῶν λεγόντων χαὶ μιχροῦ δέων καταναλωχέναι τὴν τοῦ σώματος 
3 ᾿ - 3 - 

ἀχμὴν εἰς τοῦτο, χάριν οὐκ ἔχει πρὸς τὸν δῆμον, ἀλλὰ κραιπτα- 
-» 2 - - 

λῶντες ἀνϑρωποι ναῦται καὶ ἀμαϑεῖς ἀκούονται καὶ κατέχουσι 
- - » 3 

τὸ βῆμα(δ), παρορᾶται δ' αὐτὸς, «᾽“4ληϑῆ λέγεις, ὦ Δημόσϑενες,» 

14, Εὔνομος οὗ Θριάσιος. Ἐϊαποήαι5, ἄπ ἄδιηθ ἄθ ΤΈΣ (Αὐμὸμποβ), 1 πὶ 
65 ῬΤΘΙΏΪΘΙΒ ὀϊδνθϑ αἱ 5᾽ αὐϊδομόγθηῦ ἃ Ιβοογαΐθ; 11 ραγδαῖὺ νοὶ ὁδ διγιὶ 
Ὧθ Τ᾿ ογαύθυν 1, γ5188. 

1ὅ. Περικλέους. Ῥότνϊο]δΒ, 158 6 Χϑηνῖρρο (ἀπ ἄθ5 ρόπόγαυχ ααἱ τοτη- 
Ῥογίὀγθηὺ 16. νἱοίοίγθ ἀθ ΜΎοαΙ]Θ 80} 168 Ῥ6Υ868), ἄἀὰ ἄδιηθ 46 ΟΒΟΙΑΥρ 5, 
16 ΡΙὰβ ρυδηᾶ Ποιήτηθ α6 1᾽ ἰδίοιγσ ἀ᾽ Αἰ μβὸπμθβ: πααυΐϊν ἀδηβ 165 ῬγΘΙ ὃ 65 
ΘηΏ6 65 ἀὰ νϑ 51δ016, ῬΥο Δ] θτηθηῦ νο 8 498, ΘΟΙηΤήΘηφα ἃ 5 ὈΘΘΌΡΘΟΙ 68 αἵ- 
ἔοῖγθ5 Ῥυ ]ασθ8 θὴ 46, αἰτγίρθα 5885 τἶναὶ 165 αἴαοῖσοθ 46 16 τόρυθ! αὰθ 
αὐμόπίθημθ ἀθραῖ8 444 ἃν. 4. Ο. υβδαυὰ 588. τηοῦῦ. ΠῸ τπιουγὰῦ 46 ἴα Ῥεϑβϑίθ 
6η. αυίοιαπθ 46 429, ροπάδηξ 1ὰ ἐγοϊβιὀτηθ δππόθ ἂθ ἴὰ σου ἅὰ Ῥέϊο- 
Ῥοππηὸβθ. ῬόγιοἹὸβ πὰ Ρὰ8 οἱ. ΘαθΙα 65 δπ θη ααἱ 1᾽αγαϊθηῦ θηὐθηᾶα 8- 
αἸ8 ΒΑΥΘΠΡΊΙΘΡ 16 ῬΘΌΡ]Θ, τὰρρϑίαίθηῦ ΘῃθοσΘ ἄύθο δατηϊγαύϊοη, δὰ ἐθιὴρ8 
ἄθ 1ὰ Ἰθαῃθββθ 46 Ἰδότηοβύπδηθ, 16. ρα ΐϑϑαηοθ ὀϊοππαηίθ ἀθ 88. Ῥᾷσζοίθ. 

10, ᾿“γῶνας. ον. ποίθ 4 ἀπ οἢδρ. νι. 
ΟἈ. Υἱ1.1 1. Ἐχπεσόντος. 1,68 ΟὙθο5 ἀἰβαϊθπὺ ἃ ἀπ ογαύθαῦ, δαβδὶ Ὀΐθῃ 

αὰθ ἄπ δούθαν, ααὍ} ἐοηιδαϊέ αὐδπᾶ 11 πο ύθμδϊυ Ρὰ85 ἅθ βαυοοὺβ. 
2. Ἐπακολουϑῆσαι, βου8-Θηΐοπαα αὐτῷ. 
8. Σάτυρον. ῬτΟΡΔΟΙοπΙΘπς ϑαίγγαβ α᾽ ΟἸγμ6, 16. οδ]ὸ τ δούθαν οοτηΐααθ, 

Βαϊναπῦ ὍΠ6 δαΐγθ γϑύβϑίοη 46 1 δηθοάοίθ αὰθ γσδοοηΐθ ἰοὶ Ρ] αἰαγαιθ, 66. 56- 
ταῖῦ 16 ὑγσαρόαϊοη Απαγοπίοαβ, δούθαν, 1ὰ] δ88ὶ, 4θ ρυδηᾶθ τδραΐαίίοι, ααἱ 
δαγαῖῦ τοηπ 606 Βϑύνίοθ ἃ Πότηοβίμοπῃθο. 

4, Συνεισελϑεῖν, Βοιδ-Θηΐθηαᾳ εἰς τὴν οἱκίαν. 
ὅ. ᾿Αλλὰ. ... τὸ βῆμα. ΤΠ ρῬαγαῖθ Μίθῃ αὰθ Πόπιοβυμὸπθ ρϑηβϑαὶδ, δα 

αἸϊβαπὺ ο65 τηούβ, ἃ Πόιηδαᾶθ, ἃ απἱ 115 5Β᾽ΔΡρΙΙααθηὐ Ῥαγξαϊ οτηθηΐ. Πόδιηδᾶθ, 
ἀὰ ἀὸδτηθ ἀ6 1Δοίααθ5 (Αὐμὸπ65), ἀναὶδ οοτητηθηοό δ: δίγθ τηδίθϊοῦ; 1] ξαῦ 
᾽υη ἀ65 ογαίθιυβ 168 Ρ]8 ὀϊοαποηίβ α᾽ Αὐμὸπθϑ δὰ αὐδίγίὸτηθ βἰδο]θ: γον. 
66 αὰ6 Ρ]Ιυαΐαγασα αἰῤ ἀ6 Ἰὰϊ δὰχ οἴδρ. σ (ανθο 1ὰ ἢ. 1 ἀὰ ομδρ. χ), ΥἹΙ, 
ΧΧΊΙΠ, ΧΧΥΠΤΠΙ οὖ ΧΧΧΙ. 1] Π6 8610 ]16 Ρᾷ8 Δ ΥΟΙΡ Ἰδτηδῖβ ΓΙΘη ῬαὈ]16, 
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, 6 4 ω ΡῚ ἢ... ὁ Α , Ὕ ΕΝ) ’ ΡΒ.) 

φάναι(9) τὸν Σάτυρον, «ἀλλ᾽ ἐγὼ τὸ αἴτιον ἰάσομαι ταχέως, ἂν 
μοι τῶν Εὐριπίδου (7) τινὰ ῥήσεων (8) ἢ Σοφοχλέους ἐθελήσῃς 
εἰπεῖν ἀπὸ στόματος.» Εἰπόντος δὲ τοῦ “ημοσϑένους, μεταλα- 

, ν π ὠ" , ν᾿ ἂν ΟἿΟΝ , 
βόντα τὸν Σάτυρον οὕτω πλάσαι καὶ διεξελϑεῖν ἐν ηϑει περέποντι 

κ᾿ , 9 κ᾿ κ΄ ον Ὁ Κὐττι κ ἥν ἃ [) ἈΠ Ὰ ἠὰ 
χαὶ διαϑέσει(3) τὴν αὐτὴν ῥῆσιν, ὡστ᾽ εὐϑὺς ὁλως ἐτέραν τῷ 4η- 
μοσϑένει φανῆναι. Πεισϑέντα δ᾽ ὅσον ἐκ τῆς ὑποχρίσεως (1) τῷ 
λόγῳ κόσμου καὶ χάριτος πρόσεστι, μιχρὸν ἡγήσασϑαι καὶ τὸ 
- ᾿ 9. - - - ν 

ἱηδὲν (11) εἶναι τὴν ἄσχεσιν ἀμελοῦντι τῆς προφορᾶς καὶ διαϑέ- 
σεως τῶν λεγομένων (13). 

ΕῚ .Ὶ ’ " 2 - ’ α ν 
Ἔχ δὲ τούτου χατάγειον μὲν οἰχοδομῆσαι μελετητήριον, ὁ δὴ 

διεσώζετο χαὶ χκαϑ' ἡμας (13), ἐνταῦϑα δὲ πάντως μὲν ἑχάστης 
’ ,ὔ - ν 

ἡμέρας κατιόντα πλάττειν τὴν ὑπτόχρισιν χαὶ διαπονεῖν τὴν φω- 
γὴν, πολλάχις δὲ χαὶ μῆνας ἑξῆς δύο χαὶ τρεῖς συνάτιτειν (13) ξυ- 
ρώμενον τῆς χεφαλῆς ϑάτερον μέρος ὑπὲρ τοῦ μηδὲ βουλομένῳ 
πάνυ προελϑεῖν ἐνδέχεσϑαι δι᾽ αἰσχύνην. 

ΟΠΑΡΙΤΕΕ ὙΠ. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἐχτὸς (ἡ ἐντεύξεις καὶ λόγους καὶ 
ἀσχολίας ὑποϑέσεις ἐποιεῖτο καὶ ἀφορμὰς τοῦ φιλοπονεῖν. ᾿4παλ- 

θ. “φάναι ἀδρομᾷ ἅθ φασίν (αι οοτητηθποοτηθηὺ ἄπ ομδρὶ γ6), αἰπϑὶ αὰ6 
1605 1πῆ π1018 65 ῬΏγα865 αἱ βαϊνοπηῦ. 

1. Εὐριπίδου, Σοφοχλέους. ἘΒοΏγ]6, ϑορῃοοὶό οὐ Ἐασῖριθ βοπὺ 168 ὑγοὶβ 
δΥυδμαβ ροδέοβ ἐσαρίαπθβ ἀρ 1ὰ αἀτγὸθθ, Εαγρί4θ νόοαῦ ἀρ 480 ἃ 406: 8ο- 
ῬΏΟΟΙΘ 46 497 (ου 494) ἃ 40. 

8. ἹΡήσεων, ἰἰναᾷ 68. 
9. Ἤϑει, 16 οαταῤῥδτο; διαϑέσει 16, ἀἰδροβίῥίοτι ἀ᾽ ἅτηθ (ἃ ἂπὶ τηοτηθηὺ ἀοπηδ). 

(ΟΥ. πού 6 ἀὰ οἴδρ. 1.) ϑαΐγγαβ ἔδφομπθ (πλάσαι) οὖ τόοϊξα (διεξελϑεῖν) 18 
τηοοθδα 46 τηϑηΐϊδγθ ἃ γ76παγ76 16 σαγαρσίδγα ααἱ οομνίθπῦ δὰ ῬΘΥΒΟΠΠΔΡΘ οὗ 
16 αἱδβροδίϊξίοη ἀ᾽ ἄπιθ ααἱ οοπνίθπῦ ἃ 16 βἰἐπαίϊοθ. 1|,1466 46 πρέποντι πΘ 
ἰοθθ Ῥᾶβ βθυϊθιηθηΐ 80} ἤϑει, Τηδῖβ δι881 80} διαϑέσαι. (Οὗ, ποία 10 
ἄπ ομδρ. 1.). : 

10. Ὑποχρίσεως, αοἰΐον,, ο᾽ οϑὐ-ἃ-αἰγο ἀδοις οὐ ρϑβίββ. 
11. Μηιχρὸν χαὶ τὸ μηδέν, Ῥϑθὰ 46 ὁῃο8θ οὖ ταδιηθ τἱθη. 
12. Τῶν λεγομένων οϑὺ ἃ ἴα ἴοΐβ 16 τόρίτηθ ὅο5 ἄθυῃχ ρόῃι 8 προφορᾶς 

οὐ διαϑέσεως. Θυδηὺ ἃ διάϑεσις τῶν λεγομένων, Θοπίοηαθ ἰὼ ηιαρῖδῦ6 (6 
ζαῖγε υαἱοῖ᾽ ο6. ααοη αἰ. Ατηγοὺ ἰγαᾶυϊῦ 168 τηούβ ἀμελοῦντε. .. λεγο- 
μένων ΘΟΙΏΉΤΩΘ βαϊδ: «ααἱ π᾿ Θβέπαϊθ ἃ ἃυοῖῦ ἴὰ ῬΟπηΘ ῬΙΌΠοποϊδύϊοη οὖ 6116 
δούϊοη αὐδπηὺ οὗ αὐδηΐ. » ; 

18. Ὃ δὴ... .. καϑ' ἡμᾶς. Ῥορυΐβ 16 ἐθὴρβ οὰ ΡΙαίΐαγαιθ ὀογῖναϊῦ 665 
τηούβ, 16 οδδίποὺ ἀθ Τόιηοβεμομθ ἃ ἀἰβραῦα 838π85 αα}} ἢ τϑΐθ 4θ ὑγϑοθβ 
ΘΟμηθθ5.. ὕπ ὑγτααϊζίοη ουσοπόθ ἰἀθηξῆθ ἀνθὸ 66 οαθποὺ βουύθυγαῖπι τΏΘ 
δΙδσαηίθ σομβυν αοὐΐοη οἰ Του] αἷτθ, βϑιη Ὀ]8 Ὁ16 ἃ ἀπ βουΐθ 46 ρϑίϊὺ Κίοβαμθ, 
ΠΟΥ5. ΦΘΓΥΘ, τηθϑασϑηῦ δ ἐοαὺ 8 τηδέτοβ 46 πααΐ, δὲ οοτητηππόχηθηὐ ἀόδβίρτιόθ 
ἃ Αὐπὸπθβ Ῥᾷ 16 ποῖὴ ἀθ Ζιαρέογηο ὅδ 1)όπιοδίϊιδηο, ἰδηαῖβ αἀὰθ οἶδ ἢ 
«τηοπυτηθηῦ ΘΠογδρία6» ὁϊονό Ῥὰν Τυγβίογαΐθ θα 1'8ῃ 880 ἃν. 4. Ὁ. 

14. Συνάπτειν, ῬΆΒΒΟΙ. - - - 46 5αϊζθ. 
Ομ. ΥΠ1.] 1. Τοὺς ἐχτός, 16 ταοπᾶθ 4} νογαϊέ. 
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2 - “ , 

λαγεὶς γὰρ αὐτῶν τάχιστα χατέβαινεν εἰς τὸ μελετητήριον, χαὶ 
διεξήει () τάς τε πράξεις ἐφεξῆς καὶ τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολο- 

" ξ , 
γισμούς (8). Ἔτι δὲ τοὺς λόγους, οἷς παρέτυχε λεγομένοις, ἄνα- 

Η , 2ϑΝ »ν " 

λαμβάνων πρὸς ἕαυτὸν (4) εἰς γνώμας ἀνῆγε χαὶ περιόδους (δ), 
ἐπανορϑώσεις τὲ παντοδαπὰς καὶ μεταφράσεις ἐχαινοτόμει τῶν 
εἰρημένων ὑφ' ἑτέρου πρὸς ἑαυτὸν ἢ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πάλιν πρὸς ἄλλον. 

2 . ͵ , 2 ς Η 2 " ἊΝ Σχαὐμ δος , 
Ἐχ δὲ τούτο δόξαν ἔσχεν ὡς οὐκ εὐφυὴς ὧν, ἀλλ᾽ ἐκ πόνου 

, θ ὃ ΄ Ν δι ’ , 3 δό δὲ ’ 

συγχεδιμένῃ (6) δεινότητι καὶ δυνάμει χρώμενος. Ἐδόχει δὲ τούτου 
- Ἶ " ἣν ὁ - 

σημεῖον εἶναι χαὶ μέγα τὸ μὴ ῥᾳδίως ἀκοῦσαί τινα Δημοσϑένους 
2 Ν - λέ η 2 Ν “ "» γ , , , - 

ἐπεὶ χαιροῖ, λέγοντος (, ἀλλὰ χαϑήμενον ἐν ἐχχλησίᾳ ττολλάκχις τοῦ 
- 3 ᾿ -»" 

δήμου χαλοῦντος ὀνομαστὶ μὴ παρελϑεῖν (8), εἰ μὴ τύχοι πεφρον- 
τικῶς καὶ παρεσχευασμένος. Εἷς τοῦτο δ᾽ ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν 

δημαγωγῶν ἐχλεύαζον αὐτὸν χαὶ Πυϑέας (9) ἐπισχώτιτων ἐλλυχ- 
2 2 -»"Ὕ ΄ ἴω“ . ὁ 

νίων (10) ἔφησεν οζειν αὐτοῦ τὰ ἐνθυμήματα. Τοῦτον μὲν οὖν 
- ,ὕ 4 ἠμείψατο πιχρῶς ὃ 4ημοσϑένης " «Οὐ ταὐτὰ γὰρ (3)» εἶπεν 

Ν " κ ΄ ᾿ " ΒΡ 

«ἐμοὶ καὶ σοὶ ὃ λύχνος, ὦ Πυϑέα, σύνοιδεν.» Πρὸς δὲ τοὺς ἂλ- 
λὸο ξ .3 ' ΕῚ 2) )λ} » ΄ σι. 

ὑς οὐ παντάπασιν ἦν ἔξαρνος, ἀλλ᾽ οὔτε γράψαι οὐτ' ἄγραφα 
« Ν Ν Ἷ χομιδῆ λέγειν ὡμολόγει. Καὶ μέντοι δημοτικὸν ἀπέφαινεν ἄνδρα 

τὸν λέγειν μελετῶντα [ν ϑεραπείας γὰρ εἶναι τοῦτο δήμου σα- 
ρασχευὴν (18), τὸ δ᾽ ὅσπιως ἕξουσιν οἱ πολλοὶ πρὸς τὸν λόγον ἀφρον- 
τιστεῖν (13) ὀλιγαρχιχοῦ χαὶ βίᾳ μᾶλλον ἢ πιειϑοῖ προσέχοντος (39). 

ἐν “ιεξήει, Ταοοηΐον αἴ Ῥουΐ ἃ 1᾿δαΐγθ. 
8. ᾿“πολογισμούς, γαΐβϑοη ἅδη 16 56η5 46 γοηᾶγο γαΐδοη, ἃ ἀπ ὁμο86 (6 ἢ 

ΘΧΡΙΠα ΘΙ 168 τηοὐ18). “ὙὙπέρ, ἃὰ 5υ7θὺ 6. 
4, Πρὸς ἑαυτόν, ἃ ρῬαγύ 801, Θῃ 508 ῬδΡ ΙΘα]16ν. 
5. πὶς γνώμας χτλ. Ατηγοῦ: «οὐ 56 ῬγΓοποῖῦ ἃ 165 ΘΟΌ ΘΠ ο 6ῃ θ61185 ΟἰδαΒ685 

(περιόδους), δὺ 6. Ὀ61168 βοηΐθῃοθϑ» (γγώμας). 
6. Κεῖμαι 5ονὺ ἀ6 Ῥαγξίαϊθ Ῥαβϑβι ἃ τέϑημι. θ᾽ οὰ συγχειμένῃ, οοπιροϑίξα. 
7. Ἐπὶ χαιροῦ λέγοντος, 6: ἐδηιροῦγ 6 αΐρον. 
8. Παρελϑεῖν οϑὺ θχρυθββϑίοῃ οοηβδοῦόθ ΡΟῸΡ αἰτθ ηοηΐου ἃ ἴα ἐγίθιη6. 
9. Πυϑέας. Ῥγυμόαβ, 815 ἀπ τηθαηΐθι, 46 ραΐγῖθ ἱποοπππθ, ἔαῦ παίαγα- 

᾿18ό6 οἰδογθη αὐμόηϊθῃ οὐ Ἰοῦα ἢ τῦ]8 ἱτηρουίαπὺ ἄδη5 1ὰ Ῥο τα αθ αὐμό- 
ὨΐΘΠΠ6 δὰ ἐθὴρ5 46 Πέπιοθϑῥῃὀπθ. ΠῚ ὀἰαϊν Ἰοὶπ ἃ δίσθ ἢ ογαῖθαν ραγζαϊί, 
τη 815. Ῥ]αΙδαϊύ ἂὰ ῬΘΌΡΙΘ ΔΓ 568 ὑγαῖϊβ ἀ᾽θββυϊῦ. [1 βοαϊιπὺ ἰοαὺ 16 ἐθ 108 
ἴὰ Ῥο]δααθ τηδοῤαοπίθπηθ. Ἰμουβαα ὁοαΐα ἴὰ ραθυτο Τιδιηΐδααθ, Ῥαπηὶ 
Α᾽Αὐμὸπθβ, 1] 86 τόξαρία δυργὸβ ἀ᾿ Απύϊραΐθν, 16 τοὶ ἀθ Μοόδοϊπθ, ἀομῃύ 1] 
ἄονιηῦ ἃη 468 Ρ]8 οὐ 8 ὁτη ββαῖγθθ (νου. δὰ οἢδρ. χχυτ). [168 δια "5 
ΔΏΟΙΘηδ ᾿Ιβαϊθηῦ δὰ τη] 8 ὑγοὶβ οὰ αὐδίγθ αἰβοοῦῦβ (6 Ἰα], ααἱ π6 βοηῦ Ρἃ8 
γΘηὰ85 υΒα ἃ που. 

10. “Ἑλλυχνίων, ταδοθιθ5. 48 Ἰδτη}6. 
ΤΊ: Τάρ. « Ατιδϑὲ Υ ἃ 1ϊ σγαπᾶθ αἰ όγθηοθ, οὲο.» (Ατηγοί.) 
12. ᾿Απέφαιγεν ἐνονον μελετῶντα. 11 ἀἰδβαῖϊν (ἀπέφαινεν) απ οοἰαὶ ααἱ 

Β᾽ΘΧΘΙΌΘ ἃ ῬΔΙ]ΘΣ δϑὲ ἂπ᾿ «ΠΟΙΏΤΗΘ ῬΟΡυ]αΐγθ». 
18, Θεραπείας χτλ. [,6 5608 «ϑδὺ τοῦτο (ο᾽ οϑύτ-ἃ -αἴτθ τὸ μελετῶν λέγειν) δή- 

τορός ἐστι παρασκευαζομένου ὅστως ̓ ϑεραπεύσει τὸν δῆμον. 
14. Τὸ δ᾽ ὅπως .΄. . ἀφροντιστεῖν, «αὐδπᾶ οἢ ΠΘ 88 βοποίθ ροϊπύ οοτη- 

τηθηῦ πὶ 65 41161}160 ραγὺ 16 ῬΘΌΡΙΘ ἀοῖνθ ΡΥθηᾶτο 568 ῬΆΙΌΪΘ8.» (Ατηγοῦ.) 
15. προσέχοντος (βουδ-Θηὐοθηᾶπ τὸν γοῦν), 5᾽ αὐλδομαῃὺ ἃ. 



τού ΆΆ ὔἸΎΥΎ ΡΥ υ νυ" 

- τ Ψ 

Ὡς τ μων να ΥΝΝ 

ῬΠ ΤΑΒΟΤΕ, ΥἹῈ ΡῈ ΘΕΜΟΒΤΗΣΝΕ 881 

Τῆς δὲ πρὸς χαιρὸν ἀτολμίας (15) αὐτοῦ χαὶ τοῦτο ποιοῦνται ση- 
μεῖον, ὅτι “]ημάδης (1) μὲν ἐκείνῳ ϑορυβηϑέντι(.8) πολλάχις ἀνασ- 
τὰς ἐχ προχείρου (33) συνεῖπεν, ἐκεῖνος δ᾽ οὐδέποτε “ημάδῃ.- 

ΘΗΑΡΙΤΕΕ ΙΧ. 
, ΕΙ , ὌΝ ς 2 , Ν Ν ᾿ -» , 

Πόϑεν οὖν, φαίη τις ἂν, ὁ «ἰσχίνης (ἢ πρὸς τὴν ἐν τοῖς λο- 
΄ , ) - Ν » - . Χ 

γοις τόλμαν ϑαυμασιώτατον ἀποχαλεῖ (5) τὸν ἀνδρα; πῶς δὲ καὶ 
, - , ’ ἃ} - Ν - 

Πύϑωνι τῷ Βυζαντίῳ ϑρασυνομένῳ χαὶ δέοντι πολλῷ κατὰ τῶν 
Ε ᾽, ΕΣ ᾿ ις Ἷ ) - 8 ὯΝ , - 

᾿ϑηναίων ἀναστὰς μόνος ἀντεῖπεν(8); ἢ Ζαμαχου τοῦ Σμῃυρ- 

10. Τῆς πρὸς χαιρὸν ἀτολμίας. Ἐπιξοπ 62 ΘΟτήτηθ 5] Υ αγαϊ τῆς πρὸς τὸ 
ἐπὶ χαιροῦ (ΥΟΥ. ποθ 7 ἄὰ ΘΠΔΡ. γιπ) λέγειν ἀτολμίας. 

17. “ημάδης. 5. Πότηδαθ, νου. ποίθ ὅ ἄὰ ομδρ. ΥΠ. 
18. Θορυβηϑέντι, Ἰπ ΟΥΤΌΤΩΡα ῬΆ 168 ΟἸΔτηΘΌγ 5. οὖ 16 ἐᾷ ραρθ 6 Τ᾽ Αββθιη]όοϑ. 
19. Ἔχ προχείρου, ταθτηθ 86η8 απὸ ἐπὶ “ζχαιροῦ (σογος ποίθ 7 ἅὰ φῥγόβοῃς 

6848}Ρ.), ἐκ παρισταμένου οὐ ἀιίγτοβ ΟΡ  Θββῖοη8 (ἃ Τηδὴθ φΘΏΤ (γΟΥ. ποίθ 1] 
ἃ ΟΠΔΡ. τχ 

ΕΟ. 1Χ.] Ἰ. Ὃ ᾿αἹσχίνης. Ἐβομΐηθ, 815 α’' Αἰγοτηδΐθ, ἅὰ ἀδτηθ 46 Οοίμο- 
οἶάοθ5 (Αἰ πὸ π65); πδαυ]ῦ θη 890 ἂν. {. Ο., ἀδηβ ὑπὸ 5Βἰἐαδέϊοι γοἰβ[:6 46 1ὰ 
τηϊβόσο; ἔαΐ, ἀδὴβ 858 ΘΌΠΘΒΒΘ, ΒΟΥ, Ρυΐβ δοίθαῦ; ΟΘΟΤΩΤΉΘπρἃ ἃ 8 ̓ ΟΟΘΌΡΘΡ 
ἄδ8 αϑδίγοϑ ᾿ΡΟΒΠ α65 α᾽Αἰμὸμποβ νϑῦξ 8548. ἂν. 7. Οἱ .. 858 Τ81Π8 Ὀἱθπίδὲ ἃ 18 
ΡοΙαὰ6 τηϑ δ ἀΟΠΊΘΏΠΘ, οὐ αὶ Τ᾽αάνουβαῖγο οοπβίαπὸ οὐ 16 τίνι 46 Τ)έτηοβ- 
ἐμβὸπθ ᾿πβαυ ἃ 66 46, γαΐποι ῬδῚ 1πἰ, δὴ 880, ἄδηβ 16 οὔ]ὸ γα Ῥγοοὸβ ἀθ 
16 Οὐμγοηηθ, 11 ααἰζιᾶῦ ΑἰμΠὸπ65. ῬΟῸΣ 8110 Τη ΌΤΙ" 6η Οχὶ] (γον. 16 ΟΒΔΡ. 
ΧΧΙΝ). ΕΟΒη6 οϑὺ ᾿Ἂπ (65 αἷχ ουδηᾶβ ογαίθαῦβ δέἐξίαθθ. [265 ὑ1018. 5618 
ἀἰβοοῦῦβ αα] Ῥαγαῖβϑθ ἈΥΟΙΡ ΡῈ 1168 56 βοηῦ Θοηβουγόβ ᾿υϑα α᾽ ἃ ΠΟτι5, ΒΔ ΙΓ: 
19 Οοηίγο Τὕπαγηιιο, 25 ἨδΡΙαα6 δὰ αἰβοοῦγβ 46 Τότηοβεμοπμθ 5ΒᾺ} ἴε8 Ἐγό- 
ναγιοαϊζί 0.8 .Ω ῬΑπιϑαββαάε, 89 Οοπέίγθ Οἰέβίρβοῃ (8:7 ἴα (ὐοτιγΟΉ 6). 

2. Πρὸς τὴν. ΟΣ ἀποχαλεῖ. γοΙοὶ 16κ ΘΧΡΓΘΒβίοηΒ. 4’ Ἐβομῖπο ((ουγοΉΉΕ, 
8 162): ἊΣ πρὸς μὲν τὰ μεγάλα καὶ σπουϑαῖα πάντων ἀνϑρώπων ἀχρηστότατε, 
πρὸς δὲ τὴν ἐν τοῖς λόγοις τόλμαν ϑαυμασιωώτατεῖ 

8. Πῶς δὲ ... . ἀντεῖπεν. ῬΙαξατααθ 88 βουγίοπί ἰοὶ ἅ658 ΡΆΓΡΟ]65 ΤΩΘΤΉ65 
ἅς Ῥόπιοβεμοπθ ἄδηβ 50Π ΑΙ ον ΟῚ δι ἰα Οὐτ Ήη6 (8. 186): Ὅτε γὰρ Ππύ- 
ϑωγαὰ «Ῥίλιππος ἔπεμιψε τὸν Βυζάντιον χαὶ παρὰ τῶν αὐτοῦ συμμάχων πάγ- 
των συνέπεμνψε πρέσβεις, ὡς ἐν αἰσχύνῃ ποιήσων τὴν πόλιν καὶ δείξων δι- 
κοῦσαν, τότ᾽ ἐγὼ μὲν τῷ Πύϑωνι θϑρασυνομέγῳ χαὶ πολλῷ δέοντι καϑ' 
ὑμῶν οὐχ ὑπεχώρησα, ᾿ἀλλ᾽ ἀναστὰς ἀντεῖπον χαὶ τὰ τῆς πόλεως δίχαι᾽ οὐχὶ 
προύδωχα, ἀλλ᾽ ἀδικοῦντα «Ῥίλιππον ἐξήλεγξα φαγερῶς οὕτως, ὥστε τοὺς ἐχεί- 
γου συμμάχους αὐτοὺς ἀνισταμένους ὁμολογεῖν. --- ῬγίποΙ ἀθ ΒγυζΖᾶποθ, ὑπ 
ὀϊὸνθ αἸβοοναίθ, ὀξαϊέ δὰ βυνίοθ ἀὰ τοὶ 46 Μαοδάοϊμθ, ααἱ Ἰ᾽ θηρίον ἃ 
Ῥ]αΒ᾽ΘῸΥ 5. ΤῊ 5510}8 6] οαΐθ8. Ἐπ᾿ 848 ἂν. 7. 6΄., ποίατητηθηΐ, 1] νἱπῦ ἃ Αὐμπὸ- 
μ685 ἃ 1 ἐδέθ απο ἃτηρθαββαἄθ θηγογόθ ῬδῚ β}ἈΠΙρρο; ἄδηϑ βοὴ ἀἰβοοῦ5, 
1 ᾿πβίπθϑ απ 165 ΟΥ̓ΑΙΘαΣ 5 ααἱ αὐξααπαῖθηῦ 500 τηϑῆγ6 6 16 ἔαϊδαϊθηῦ α6 
Ῥᾶγοθ 46 16 τοὶ αναὶϊ ἀξδαϊρσπό αἰ Δομθίθυ ΘᾺ σοπμοοῦγβ; 11 αβϑαγαϊῦ αα6 
ῬΆΠΙΡΡΘ ὀὐαϊῦ δηϊτηθ 65 τῃθὶ ΘΓ 658 1 θη ]οη5 Θηγ 5 Αὐπὸπ68, οὗ ἃ ΓΆΡΡαϊ 
Ὧθ βοὴ ἄϊτθ, 1 ἀρρογίαϊξ δὰ ρθὰρ]6 ἃ ̓ πϑί ἀϊθιβθα ρυοροβίἐοηβ. Οδ ἔαΐ, ἃ 
66. 4] Β61Ὲ|018, ἀδπη5 οϑύΐθ οἰγοοπϑύδποθ απ ἀπὲ 88 Ῥᾶ856: 1 βοὸμθ σϑοο- 
ἰόθ. ρὰρ ᾿Ῥόιποϑυμὸμπθ οὖ ἃ ἰϑαὰ6116 Ῥ]αἰασαθθ ἔαϊ 1οἱ δ] μβίοῃ. -- - Οἕ. 
Πογδοθ (ϑαύίγ68, 1, Ὑττ, 28): 8αἴ8ο ημεϊοχιιο Πποηίϊ, (οτι Ῥαγαπί ἀθ ῬΟΥΒΙ 8 
ααἱ 1] 0716 ΒΆΡΗ α8 Ηθχ.) 
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ναίου(4) γεγραφότος ἐγκώμιον ᾿“λεξάνδρου χαὶ Φιλίστου τῶν βα- 
, 1] Ἕ. Ν , ,.. 3, , 4 Ὁ - . 

σιλέων, ἐν ᾧ πολλὰ Θηβαίους καὶ Ολυνϑίους εἰρήχει χαχῶς, καὶ 
τοῦτ᾽, ἀναγινώσχοντος Ὀλυμπίασι παραναστὰς χαὶ διεξελϑὼν μεϑ᾽ 
« ᾿ "τ , 5 [τ] , Ν -“ .ς ᾽ 

ἱστορίας καὶ ἀποδείξεως (5), ὁσα Θηβαίοις καὶ Χαλκιδεῦσιν ὑπαρ- 

χει χαλὰ πρὸς τὴν “Ἑλλάδα, χαὶ πάλιν ὅσων αἴτιοι γεγόνασι χα- 
κῶν οἱ χολαχεύοντες ἸΠαχεδόνας, οὕτως ἐπέστρεψε τοὺς τταρόντας 
ὥστε δείσαντα τῷ ϑορύβῳ (8) τὸν σοφιστὴν ὑπεχδῦναι τῆς πανη- 

3 - " 

γύρεως; --- .4λλ: ἔοικεν ὃ ἀνὴρ( τοῦ Περιχλέους τὰ μὲν ἄλλα 
λ , 8 ν Ν «. ν ΓΙΨ " ᾿ λ , 9 " Ν 

καλα(δ) μὴ πρὸς αὑτὸν ἤγήσασϑαι, τὸ δὲ πλάσμα(ϑ) καὶ τὸν σχη- 
ματισμὸν αὐτοῦ καὶ τὸ μὴ Ζαχέως ( μηδὲ χερὶ παντὸς ἐχ τοῦ 
παρισταμένου Ὁ λέγειν, ὥσπερ ἐχ τούτων μεγάλου γεγονότος, 

3 

ζηλῶν χαὶ μὶμούμενος, οὐ πάνυ προσίεσϑαι τὴν ἐν τῷ καιρῷ 
δόξαν (135), οὐδ᾽ ἐπὶ τῇ τύχῃ πολλάχις (18) ἑκων εἶναι (13) ποιεῖσ- 

" , 9. Ν ’ Ν , « 

ϑαι(:5) τὴν δύναμιν. --- Ἐπεὶ τόλμαν γε(}8) καὶ ϑάρσος οἱ λεχϑέν- 
τες ὕπ᾽ αὐτοῦ λόγοι τῶν γραφέντων μᾶλλον εἶχον, εἴ τι δεῖ τεισ- 

3 "» » - 

τεύειν ᾿Ερατοσϑένει (11 καὶ Δημητρίῳ τῷ Φαληρεῖ(.8) καὶ τοῖς 

4. αμάχου τοῦ Σμυρναίου. (6. ῬοΥΒοππαρθ, αὰ6 ΡΙαίαγραιθ, ἃ 16 ἤῃ ἀθ 
Ιδ ΡὮΓΔΒθ, αυ8}18ῆ9 46 βορϊβύθ, ϑϑὺ ἱποοπηὰ α᾽81ΠΘΌΓ85. 

ὅ, Ἱστορία εἰρηῖβο ἰοὶ ααθίαθ ομο8θ οοτῆταθ ἐμγογηιαίίοηβ ἀδῥαϊόε8, ἀέ- 
ἑαϊ! ϊδίογίηιιο; ἀπόδειξις, Θχροβό σταϊβϑομηδ 468 ἴαϊϊβ. 

6. Ζείσαντα οοῃδίγχαϊῃ ἀνθὸ 16 αὐ ΘΟΙΏΤΩΘ 51 Υ ναὶ, ἃ 1ὰ Ῥ]δοθθ, ἐχ- 
πληχϑέντα, ἀοῃὺ 1] ργϑμᾶ ἰοὶ 16 8818: δῇ αψέ. 
Ἴσ ἀγήρ, Πότηοϑίπὸοπα. 
8. Τὰ μὲν ἄλλα χαλά, 168 βΥδηθ5 ἀπε! 65 46 Ῥότγϊοϊοβ, οοπδίαόγό βοὺβ 

α᾽δαΐγοβ Ῥοϊμίβ ἀθ νὰ αυΐθῃ ὑδηὺ αὐ ὈΓαῦθαν. 
9. Πλάσμα, Ἰ’ΘηΒΟΙΩ]6 468 ἀΐνθιβθβ ᾿ηῆθχίομβ ἀθ νΟΙχ οὖ ἱπύομπδἐοη8. 

Οη ρῥϑαὺ γτϑπᾶγθ ἃ ρϑὰ ργὸβ τὸ πλάσμα χαὶ τὸν σχηματισμόν ῬᾶΥ 6 ἕο 
οὐ 16 σοδίε ἃ6 Ῥόγιοἱὸβ8, 

10. Ταχέως λέγειν, 8 ̓ ΘΒΙΙΡΥΘΒΒΘΙ ἀθ ῬΥΘΠαᾶγΘ 1ὰ ῬᾶΓΟΪΘ. 
11. ᾽Εχ τοῦ παρισταμένου λέγειν (οοτατηθ ἐπὶ καιροῦ οὰ ἐκ προχείρου, 

ποΐθβ 7 οὗ 19 ἀπ οῃδρ. ΥΠῚ; Οὐ ΘΏΘΟΥΘ ΘΟΙΏΠΙΘ ἐκ τοῦ παραχρῆμα λέγειν), 
ὑηιργουΐδογ. 

12. Προσίεσϑαι τὴν ἐν τῷ καιρῷ δόξαν, γου]οὶν ἅθ 14 ρ]οῖτθ ἀ᾽ οοοαβίομ. 
18. Οὐδέ 86 ὁοϊπὶ ἃ πολλάχις. 
14. “Ἑχὼν εἶναι, ἄτι πιοῖηϑ ἀδ 800, ρίεϊηι γό : ἨἈΘἸ]ὀπΐβιηθ οοηπα. 
16. Ποιεῖσϑαι ἐπί τινι, τηθίσθ ἃ 1ὰ τηϑγοὶ 46 απθὶαυ πη. 
16. ΟΠ πεῖς ἐν 2, γοϊοὶ Θοτητηθηὺ 5 ΘΠΟμδῖπθηῦ 168 ῬΥΘΙΏΪδ ΘΒ. ΡΏΓΆΒ65 46 

66 σβαρίϊγο: Πόθεν οὖν... Οοταταθηξ 86 ζα 61] αὐ Ἐβομίπο αἰ ἀρ Πέτηοβ- 
ὑπὸπθ αα}} οϑὺ δίοπηδηὺ ἀ᾽ αυᾶδοθ ῬΟῸΡ Ῥδγ]ονῦ, οἱο --- ϑουβ-θηΐθμαα: 
1| ὑδέαϊξ γόεϊθηιογιῖ. -- Ῥαγθιύμὸβο: .4λλ᾽ ἔοιχεν . ... Μαῖβ, ἃ  ᾿τηϊαύ οι 
46 Ῥόγιοἱὸβ, 11 56 γόβογναϊ, ἕο, ἄδη8 18. τηϑβϑσθ ἀὰὰ τηοὶ 8 οὰ 6614 ἀόρϑη- 
ἀαϊὸ 46 1ὰα]. -- Ἐπεὶ τόλμαν γε... ΟὐαΥ, ῬΟῸΣ 66 αυἱϊ οδὺ ἄθ Βαγᾶϊβ οὖ 
νϑμόιηθηΐβ, 568 αἰβοοῦγβ, 0618. αα}} 168 Ῥγόποηφα, 1 δἰαϊθαῦ Ὀΐθπ Ρ]ὰ8 αα}}}8 
Ὧ6 16 βοηὺ βοὰ8 ΘᾺ ἔοστηθ ὀουϊέθ. 

17. ᾿Ἐρατοσϑένει. Ἰ ναϊοβίμὸπα, 815 Δ᾽ Αρ]δοβ, πό ἃ Ογγὸπο (Αἰγααθ) νῸγ8 
276 αν... Ο.; ἕαξ ὈΙθ]]οὐ μόοαϊτο ἀὰ Μυβόθ ἀ᾿ ΑἸοχαπᾶσίθ: σθορταρηθ, δϑύσος- 
ποτὰ οἵ τηδἐμότηαϊοίοπ, ΟὨΤΟΠΟΡΤΆΡΒΙΘ, δαΐθαν αὐ ΟαΥΡΆΡῸ8. ΒΓ Ἰ᾽}ηϊβίοῖτΘ 
Ἰἰῤιόταῖγο (θοτηπηθ οθ]αΐ 411 ἀνϑῖῦ οοῃβαορό ἃ Ια οοηιφαὲρ αποϊοηηε), 1] 8 δίαϊᾳ 
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κωμιχοῖς. Ὧν Ἐρατοσϑένης μέν φησιν αὐτὸν ἐν τοῖς λόγοις πολ- 
λαχοῦ γεγονέναι παράβακχον, ὃ δὲ Φαληρεὶς τὸν ἔμμετρον ἐχεῖ- 
γον ὅρχον ὁμόσαι ποτὲ πρὸς τὸν δῆμον ὥσπερ ἐνθουσιῶντα 

Μὰ γῆν, Με χρήνας, μὰ ποταμοὺς, μὰ νάματα (43). 

τῶν δὲ χωμιχῶν ὃ μέν τις (20) αὐτὸν ἀποχαλεῖ δωποπερπερή- 
ϑραν(31), ὁ δὲ (3) παρασχώπτων ὡς χρώμενον τῷ ἀντιϑέτῳ φησὶν 
οὕτως 

᾿Απέλαβεν ὥσπερ ἔλαβεν. --- (33) ᾿Ηγάπησεν ἂν 
τὸ ῥῆμα τοῦτο παραλαβὼν Ζημοσϑένης " 

ἐχτὸς εἰ (53) μὴ νὴ Δία πρὸς τὸν ὑπὲρ ““λοννήσου λόγον (25) ὃ 

1Π]αβέγό ῬδῪ ὅθ ΤΘΙΠ ΔΤ ΠΔΌ1]65 Ρυθ]οαἰίομβ ἄβηβ. ἰοιΐθβ 168 ὈΓΆΠΟΝΟΘΒ α6 
δ βοῖθῃο6 ὀἰυαίξοβ ἀθ βοὴ ἐθῖῶρβ. ΠῚ τηουτγαΐ, αἰξ-ομ, 6 18π 196 οὐ 194. 
Οἱ πᾶ ῥὶυβ ἀ6 Ἰἰὰϊ αὰθ 4685 ἱγαρτηθῃηΐβ. 

18, “]ημητρίῳ τῷ Φαληρεῖ. Ῥοιηρίσίαβ, 815 46 Ῥμαποβέγαίθ, 46 Ῥαϊὸσθ 
(Δυὐᾳυ6), πό οπίτθ 848 εὐ 840 ἀναπὶ 0. Ο.; ἀϊγῖρθα ἰδ τόρυ]αυθ αἰ μό- 
πΐθηηθ, ἀοηὺ 1ὰ σοπδύϊαξίοι δίαϊδ 8105 ἄδυθηυθ οἰ ραγοδίασθ, αθ 917 ὰ 
807; ἀονϊπὸ 1 14016 ἀπ Ῥϑαρ]6, ααἱ 1αὶ ὅϊενα 860 5ἰαύιθβ: σθηγθῦβό δῦ [)6- 
ΒΝ Ῥοϊογοὸέθ, 11 86 γέξαρία θῃ ργρίβ ἃ 1ὰ οοὺν ἅθ Ῥίοϊότηδθ 1μδρὶ, 

οὐ ργόβιάα ἃ 16 ἑοστηδύϊοῃ 6 ἰὰ Βι οὐ πβὸααθ α᾽ ΑἸθχαμπᾶσίθ. 11 ἔαῦ 16 ἅδγ- 
ὨΪΟΡ ἀ685 ογαίθιῦβ οὐδ Όγοβ α᾽ Αὐμβὸποβ : Ὀγ1Π|ὰ ἀδηβ ὑοαβ 168 σ'ΘΩΤΕΒ 46 οοτη- 
φοβιἐϊοη Εἰ όγαῖγθ, Ὠϊβέοίγθ, ροόϑβίβ, βιβέοῖτϑ 1ἰόταῖσθ, στβδίοσυααθ, στο πο- 
Ἰορίβθ, βοίθποθ τὶ] αῖσθ, ῬἘ]]ΟΒορΪθ, οἷο. 1 πῷ ποὺβ γϑϑῦθ 416 ἀμαθ]α 088 
ΤΩΔΙΡΥ 65 ἔγαρτηθηΐβ ἀθ αν ἀθ οα ἐῤοοπᾶ ὀογϊναϊη. ΠῚ τποαγαὺ ροβίόγιθα- 
Τοιηθηῦ ἃ 288 ἂν. ὅ. Ὁ. (Οὗ οβδρ. χι}) 

19. Μὰ γῆν. «..: Ὑ6 15 Ἰδτηθίαιθ ὑγιπηδέγθ, 46 τηθπηθ 406 168 ἀΘῸΧ δαΐγο8 
αυϊ νοπὺ δέγθ οἰδέβ. α᾽ Απορμαπο. 

20. .Ὃ μέν τις. ΤΊτηοοἸὸ5, ροδίθ ἄθ ἴα οοτηόαϊθ τηοσθηΠ6. 
21. Ῥωποπερπερήϑραν. Οοτηροβό ἄ6. δῶπος, τηδΙΌΒδπαϊβα 46 οΟ]Ροσυ θα Γ, 

Ῥϑοοί!6, οὐ ἀθ πέρπερος, θαναγαά, ὈΔΌΙΠαγα, « ρταημα οαυβθαν» (οοτητηθ αἷὐὺ 
Ατηγοῦ). 1μ6 γϑὺβ ἀθ Τιπιοο]ὸβ δαα6] Ῥθηβ6 Ρ]αίαταυθ ϑϑβὺ 16 βαϊνδηΐ: 

᾿4πῆλϑ᾽ ἔχων “Ζ]ημοσϑένους τὴν δωποπερπερήϑραν, 
ααϊ οϑὺ αἰσὶσό οοηΐσα ἰ6 ῬἘ]]ΟΒΟΡΙΘ ἘαΡα 6, Ῥη 468 τηδῖέτεβ Ὧ6 Πέχτηοβ- 
ἐδὸπο; Τόπηοβέμὁπθ πη ὟῪ δϑὺ ροϊπί ὑγαῖό (ἀποχαλεῖ), οοτησαθ αἰ Ρ]αΐαταπθ, 
αθ ᾿ῥωποπερπερήϑρα, Τη8158 ὈΐΘἢ ΟἿ ΒῪ ΠΟΘ. 48 58 δωποπερπερήϑρα, ΘΟΙΏΤΩΘ 
αἂϊ αἰγαῖϊδ 46 8οὸὴ Ῥαροι, 46 858 ἔδοοπᾶθ ἀθ ομαυ]αΐαπ οὰ ἀ6 οοηιηιβ υοψα- 
9οι. 

22. Ὁ δέ. Απέρμαηθ. ᾿Ὸπ ἀ65᾽ ρ]υβ οὔ] ΌΓε5 Ῥοδέίεβ 46 ἴὰ οομηέαϊθ 
πιοψεηηα, ἄδηβ ἴα οοπηδαϊθ, δυϊουγα πὶ ρογᾶπθ, ααἱ ὁξαϊὰ ἱπύϊ αϊόθ Νεοττίς. 
168 ἀθυχ νϑὺβ αὰθ οἷξθ ΡΙαίαγαιθ βοπὺ ργέοόαξβ 46 οϑὶα]-οἱ : 7) δεσπότης 
δὲ πάντα τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς. .. 16 56η8 ο8ὺ: «Μοῃ τηϑῖζγα ἃ ὀἐό ηγῖβ 
6Ή: Ῥοδδβ688:0Ὲ) (Ἰέρ]θτηθπί) 6 ἐοὰβ 168 Ὀίθμβ 46 50ῃ ῬὸγΘ.. . . ἀοπὺ 1] αναϊῦ 
ἀδ)]ὰ γ»γὶβ ροββεββίοη (46 ἴαϊ0).» 

28. Οῃ ἱπάϊαπθ ἴθ Ῥὰ" ἀπ ὑϊγθῦ 16 ομδηρϑτηθηΐ ΑἸπἰου]οσαΐθατ. 
24, Ἐχτὸς εἶ. ΔΠΕΡΒδμΘ 56 τηοατθ 46 ᾿)όπιοβιμὸπθ ὡς χρώμενον τῷ ἀν- 

τιϑέτῳ, ἃ ἨιΟΥΉ.8 6 (ἐχτὸς εἶ) 16. Ῥ]αἰβαπίθγ!θ παῤ ἐγαϊν δὰ αἸβοοῦγβ, θίσ. 
20. Τὸν ὑπὲρ “λοννήσου λόγου. 1,6 ἀἰδοοῦγβ 8ει 7 1 Ηαϊοηγιῦδε, αἱ ΟΟΟαΡ6 

16 πυτηότο 7 ἀΔη8 168 δαϊξοηβ 4685 οῦνσοβ ἀθ Πότηοβίμομθ, π᾿θϑδῦ ῬΡὰ8 (6 
Πότηοβίμὀηθ, οοτήσὴθ 16 ἐρυσοηὺ Ρ]αΐαγαθθ οὐ α᾽ δυΐγοβ δποῖθμβ, τηδῖ8 ἃ Ἦδ- 
δέβίρρθ. Ἡέρέβίρρθ, βαγποιητηό Ἀρωβύλος, ἂἃθ ϑυπίατη (Αἰ 6), οοπέίοτη- 
Ῥογαΐπ ἀθ Πόιηοβίμβὸπθ, δρραγίθπαιϊὑ θουητηθ 1] δὰ ραγίϊ ἀ68 ραύγίοίεϑ. οὰ 
ἈΘΥΟΜΝΝ δὰ ΤῸ 46 Μαοέδοϊπο. Ρ]αίαταμθ, δὰ ὁμδρ. ΧΥΠ, τϑρροσίθ ὑπ 
τηοῦ 46 ἰὰἱ 
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᾿Αντιφάνης καὶ τουτὶ πέπαιχεν, ἣν ᾿2“9ϑηναίοις “ημοσϑένης συνε- 
βούλευε μὴ λαμβάνειν, ἀλλ᾽ ἀπολαμβάνειν παρὰ Φιλίστεου (36), 
χερὶ συλλαβῶν διαλεγόμενος. 

ΟΗΑΡΙΤΉΒ Χ. 

Ν , , ΄ - 

Πλὴν τόν γε “]ημάδην πάντες ὡμολόγουν τῇ φύσει χρώμε- 
2 Ύ ν , ΝΣ γον (1) ἀνίκητον εἶναι χαὶ παραφέρειν αὐτοσχεδιάζοντα τὰς τοῦ 

“ημοσϑένους σχέψεις καὶ παρασχευάς. ᾿“ρίστων δ᾽ ὁ Χῖος (5) καὶ 
Θεοφράστου(8) τινὰ δόξαν ἱστόρηκε τιερὶ τῶν ῥητόρων. ᾿Ερωτη- 

, Ν -ὔ ΝΠ - «ἢ ’ὔ, - ϑέντα γὰρ, ὅπιοϊός ἔις αὐτῷ φαίνεται ῥήτωρ ὁ Δημοσϑένης, εἰτεεῖν 
(ἼΖξι ἧς σιόλεως "» ὅποϊος δέ ) Ζημαδ “Ὑπὲρ τὴ «-““ξιος τῆς τιόλεως "ν ὅποϊος δέ τις ὃ Δημάδης, «Ὑπὲρ τὴν 

’ 

πόλιν. ν 
2 , - Ὁ δ᾽ αὐτὸς Θεόφραστος (Ὁ) Πολύευχτον ἱστορεῖ τὸν Σφήττιον(δ), 

20. Μὴ λαμβάνειν... . παρὰ Φιλίππου. ῬΙυΐαταθθ 5: 0]6. ΘΟΤΩὈΙΠΘΙ 
101 46 τηόγηοισ 165 ἀθὰχ ραββαρθδ βαϊγϑηΐβ, ἀοπῦ 1] 86 βοανίθηῦ ἱτηραγίαϊ!θ- 
τηθηῦ. 19 ϑιω 1 Παϊομηὰδο (8 δ): «1: ἀμφοτέρων τῶν ὀνομάτων, ὁποτέρῳ ἄν 
χοῆσϑε, ὑμεῖς ἕξετε τὴν νῆσον, ἄν τελάβητε ἄντ' ἀπολάβητε. 235 ἸἘομίπθ 
(οιγονηα ἃ 88): Ὁ δὲ ἀπηγόρευε μὴ λαμβάνειν εἰ δίδωσι ἀλλὰ μὴ 
ἀποδέϑωσι, περὶ συλλαβῶν διαφερόμενος. . 

Ομ. ΧἠῚ 1. Τῇ φύσει. χρώμενον, «υϑαηῦ ἄθ βὸπ μδύαγϑὶ βθα]ουηθηῦ». Β'ῸΡ 
Πότηδαο, νου. ποίβ ὅ ἀὰ ομδρ. νπ: Πότηδεθ παναὶϊῦ ρᾷ8 τϑοι α Ἰπβύγποίϊοῃ. 

ὦ, ἀρίστων ὁ Χῖος. Αὐἱ᾽ϑύοῃ, ἀθ Ομῖο (15 ἄ Ἂῃ οουίαϊπ Μη δᾶο, βὰν- 
πομηχηό ἰ6 ΟἸναῖθο («άλανϑος) οὐ ἴα δὲ" δη.6), ἈΠ] ΒΟΡ 6 βιοϊοίθη ἱπᾶόροπαδηΐ, 
Πουβϑαὶϊ νοῦ 260 ἃν. “. Ο.; ζαὺ 16 τηαϊίσο α ρα οβυμβοηθ (νου. 5} Εἶγα- 
ἐοβύμβὸπθ ἰὼ ποθ 17 ἄὰ ομᾶρ. 1χ). 1265 ὀογιβ α᾽ Ασίβίοῃ ἄἀθ ῃἴο οὖ οϑὰχ (θ 
800 ΠΟΙΠΟΠΥΠΊΘ 46 ὕθοβ, 16 ΡΒ] ΟΒΟΡΙΘ ρόνραὐδύϊοίθη, δἰαϊ θη οοπίοπὰ8 818 
Ἰ᾽απθϊααϊθό: 115. βοηῦ ἰοὰβ Ῥογᾶαβ. ; ᾿ ᾿ 

8, Θεοφράστου. Τγγίδιηοβ, 818 46 Μοϊδηΐδβ, α γὸβθ (116 46 1)68008), ἰὸ 
ἀἰβοίριθ ἕανουὶ ἀ᾽ Αὐϊβίοίθ; σϑραῦ ἀὰ τηδῖσθ 16 ποιῇ Ὧἄθ ΤΗΚΟΡΗΒΆΞΤΕ, 
50115 ΙΘ4.6] 11 οδὺ ραϑδό ἃ 1ὰ ροβίόγ 6. 11] ὀξαϊῦ πὸ δὴ 872 ἂν. ὅ. Ο.; οοῃ- 
ἐϊπαα ἃ Αὐπὸηθβ, ἄδηβ 16 Πυγοόρ, 1 θπβοίρπθιηθηῦ ρόγιραϊόθϊοῖθη ἀρὰ 822, 
ἄαίθ ἄθ 1ὰ τιουτῦ ἀ’ Αυϊβϑέοίθ, ᾿αβαυ ἃ ἰὰ ἔμ ἄθ 88 ῬΥΌΡΥΘ οχίβίθποθ, οἰ βδί-ἃ- 
αἴγτθ υβδαυ ὰ 287. Αὐ βίοίθ αἱ αγαϊὺ Ἰόρτιιό 86. Ὀϊ]ϊούμβὸαπθ. [268 ὁογ8. 46 
ἹῬΠόορΡΒναβϑίβ ρογίὀγθηῦ 5ὰ} ἐοιξθβ 168 ραυτϊθ5. α6 ΘΟ ρΓΘηδἰὐ, ἃ 501) ὁροααθ, 
16 βανοὶν πυπιαΐη: ῬΒΠΟΒΟΡ 6 οὐ ἰϑύοίτθ παῦαγ 6116, Ῥο ἴα, Πἰβίοίτο ἀὰ 
ἄγοιῖῦ ρα]. οὐ ρυῖνό, τηδιπόιηδἐϊα θβ οἱ υῃόϊζοτίαμθ, οὔθ. Βϑαποοαρ 46 τϑη- 
βϑίρ:ηθιηθηΐβ ἰδίου α 68 Ραἶδόβ δὰχ οανγαροθ 46 ΤΠέοργαβίθ οπὲ ἐῤό γὰρ- 
Ῥογύδθ ρὰῦ ΡΙαΐαλταὰθ ἄδηβ 1ὰ Κλὲε ἀ6 Τ)δηιοβεϊιδηο οὐ ἃ. ]Π]1θασβ. Οαΐτο ἄθὰχ 
ὑγαϊδόβ θηὐῖθυβ σϑ] αὐ ἃ ἰὰ Ὀούδηϊααθ οὐ 468 ἔγαρτηθηΐβ ἀρραγίθηδηῦ δὰχ 
αἴνοῦβ δογιβ ρογάσβ, 11 ἤοὰβ γοϑύθ 46 Τῃδορῃγαβίθ ἰὰ ρϑυϊθθ οοϊ]ϑθούίοι 468 
᾿Ηϑικοὶ χαραχτῆρες, ὑγταδαϊα Ρᾶ. ἴὰ Βγαγὸγθ οὖ ααἱ ἃ ἱπϑρὶγὸ ἃ ῃοῦτϑ Θοτη- 
Ῥαύγϊοῦθ βοὴ δαμλ να Ὁ]6 ᾿ντθ ἀ68. Οαγαοὐδγ 68. 

4, Θεόφραστος. 1,65 δα! οηΒ δηὐόνίθατθβ ἃ 66116-οἱ, δὰ Ἰἴθα 4ἀθ Θεόφραστος, 
Ῥογίθηῦ φιλόσοφος, ααἱ 856 τὰρρονγίαϊί ἔογοόμηθηῦ ἃ Αὐἱβίοῃ. 

ὅ. Πολύευχτον .. .. τὸν Σ,φήττιον. Ῥοϊγθαοίθ, ἄὰ ἀδτηθ 6 ϑρμοίίο (Αὐ- 
ἐϊα 6), πὶ 468. ΟΥ̓α θαυ 5. 168. ῬΠῈ8 χόϊόβ. ἀὰ ραῦῦϊ δηῤτπδοδάοπίθη. [Π τοβίθ 
ἃ γοῖπο σαϑίαιιθβ οοαγίβ ἱγαρτηθηΐβ 408 αἰβοοῦγβ 4] ἀγαὶϊῦ ΡαΡ]ϊόβ. 
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ἕνα τῶν τότε πομτευομένων ᾿4ϑήνησιν, ἀποφαίνεσθαι, μέγιστον 
μὲν εἶναι δήτορα τὸν “ημοσϑένην, δυνατώτατον(9) δὲ εἰτιεῖν τὸν 
Φωχίωνα (Ὁ χελεῖστον γὰρ ἐν βραχυτάτῃ λέξει, γοῦν ἐκφέρειν. 

Καὶ μέντοι χαὶ τὸν Δημοσϑένην φασὶν αὐτὸν, ὁσάκις ἀντερῶν 
αὐτῷ Φωχίων ἀναβαίνοι, λέγειν πρὸς τοὺς συνήϑεις « Ἢ τῶν 

ἐμῶν λόγων χοτποὶς ἀνίσταται(δ).» Τοῦτο μὲν οὖν ἄδηλον εἴτε 
σιρὸς τὸν λόγον τοῦ ἀνδρὸς ὃ “Ιημοσϑένης εἴτε πρὸς τὸν βίον καὶ 
τὴν δόξαν ἐπεπόνθει, πολλῶν πάνυ καὶ μαχρῶν περιόδων ἕν 
ῥῆμα χαὶ νεῦμα «είστιν ἔχοντος ἀνϑρώτστου χυριώτερον ἡγού- 
μενος (9). 

ΟΗΑΡΙΤΈᾺΝ ΧΙ. 

Τοῖς δὲ σωματικοῖς ἐλαττώμασι τοιαύτην ἐπήγαγεν ἄσκησιν, ὡς 
« Ν ’ 1 « - , 2 "» , 3 - 

ὁ Φαληρεὺς Ζημήτριος (᾿) ἱστορεῖ, λέγων αὐτοῦ Ζημοσϑένους ἀκχοῦ- 
σαι (5) πρεσβύτου γεγονότος" τὴν μὲν γὰρ ἀσάφειαν χαὶ τραυ- 
"λότητα() τῆς γλώττης ἐχβιάζεσϑαι καὶ διαρϑροῦν(ἢ) εἰς τὸ στόμα 

θ. “Ζυνατώτατον. απ ἄθαχ αὐτο οπᾶγοιϊίβ οὰ Ρ]αίαγαπθ τρρογίθ 16 
ΤῊ ΘΤΩΘ Ταροηηθηῦ ἀθ Ροϊγϑαοίθ 511: Ἰ)ότηοβί πὸπθ οὖ β5ὺ1 ῬΠΟοοίομ, οα ΠῚ δει- 
ἠχήσει αἱ ΒΘ᾽ 2016 δίσα ρ]αὐοί 16 ἔθυτὴθ ἀοηῦ 5᾽ ὁΐαϊξ βουῦνὶ Ῥοϊγϑαοίθ. 

Τὸν Φωχίωνα. ῬὨοοΙίοπ, 16. τηθ !]Π6Ὸ} οδηόγα] αὐπόπίθη ἀπ ἰθὴρ8 46 
δ Αιδορλία 88. Ἰογαυϊό οὐ 5868 απα 1065 δ ἰουΐο ῃδύανο Τ᾽ αναϊθης αι 
ΒΌΓΠΟΙΩΤΊΘΙ ὁ χρηστός. 1] δύ ορροβίθίοπ ἐοαίθ 88. νἱθ ἃ 16 ροϊ χα δηὐϊ- 
τηϑοδαομίθηπθ 46 Πότηοβέμοηθ, ααἰ ἢ6 Ῥουγαϊί, ἃ 500 ἃυ]8, αὐ 0} (65 
ΤΠ] ΠΘῸΥΒ ΒῈΓ 88. Ῥα Τ16, 66 ααἱ π6 ᾿᾽ϑιηρδομαὶξ ροϊπῦ (θ᾽ Θοπμα 6 165 ἃΓ- 
πηόθβ. αὐμόμίθπηθθ οομέγσο ΡΏΠΡΡΟ. θ.Δη8 ᾿.π6 65. σχόνο!ανουβ αἱ ἃρῚ1- 
ἰὀγοηῦὺ Αἰπὸποβ ἀργὸβ 16 τηουτὺ α᾽ ΑἸοχαηᾶγθ, 11 ἔαὺ οοπάδιηπό ἃ τηουῦῦ Δ] 16 
ΡΘΆΡΙΘ, οὐ Ῥαυΐ 1Ἰὰ οἱσιιᾶ, ἂἃσό 46 80 8η5, 16 10 τηᾶὶ 818. Ρ] υαὐδῦαιθ ἃ οοτη- 
Ῥαγό 1ὰ νἱθ 46 Ῥμοοίοῃ ἀνθὸ 66116 46 Οδίοῃ 16 θαμῃθ. 

8. Ἢ... . ἀγίσταται. Ἐϊὰ ἰγδηϑροβδηῦ ἀπ τηοῦ, ΟὮ ΟὈὐΘηὐ ἀπ νο5. ἰδτη- 
Ῥίααθ ἐὐϊππὸέτο: Ἡ τῶν ἐμῶν χοπὶς λόγων ἀνίσταται. ΤῊ 1Π|Θατγ 5, οοὐΐθ ρὰ- 
ΓΟῸ]86 ἀθ Ῥόιηοβίμβοημθ οϑὺ ταρροῦίόθ δὴ Ὀ] ΒΘ 5. δυΐθ85. Θμαρο ἐ8 Ἄγθ0 468 
γανϊαηὔθϑ (ΘΟΙΏΤΊΘ. πάρεστι δὰ Ἰίθα 6 ἀνίσταται, ΘΠ6Ζ ΡΙαίαταιθ τηδτηρ, Κλὲ 
(6 ῬΠοσίοη; οὰ σφυρὰ χαὶ χοπὶς ἔρχεται, ὁῃ6 2 ϑέοθόο, ἃ 1ὰ Ῥ]δοο 46 χοπὶς 
ἀνίσταται). Τ 

9. Πολλῶν... . ἡγούμενος. Οὗ. Ὑιγρηθ, Τμόϊαο, Ἱ, 161: ΤΤιηὶ ρἱοίαϊο 
σγαύυφηι αο ηιον ἐΐβ οὶ ζογίο υἵγμηι χιθηλ (ὐΟΉΒΡΘΔΟΥΟ, ϑιϊοηί, οἷο. 

ΟἸ. ΧΙ] 1. Ὁ «Φαληρεὺς “ημήτριος. ὅν Ποιηθίγ8 46 ῬΏΑΙγΘ, νου. ποῦθ 
18 ἀὰ οἾΔΡ. ΙΧ. 
9 “Ἰημοσϑένους ἀχοῦσαι, αΟἿἹἹ Τ᾿ανγαὶϊῦ οπἰοπᾶμπ αἰτο ἃ Πότηοβίμοπο. 
8. Τραυλότητα. 1,8 τραυλότης ἐἰαϊ! απ ἀδίαπί, 46 Ῥγοποποίδιϊοῃ ααϊ οοηῃ- 

βιϑύαϊ, ἔδαίθ ἀθ Ῥοῦνοιὶν ιἐεϊσαϊθν 16 9, ἃ 1ὰ] ἀοηπου ἀπ ν]θαν ἄρρτο- 
ομδηῦ (6 66116 ἀὰ λ. ΑἸοϊ θα διιϑδὶ ὀΐαϊὺ τραυλός: Ἰογβα.}} ἀἰβαϊς χόραξ 
(οοΥ θα), οἢ. ογογαῖῦ θηΐθπᾶν χόλαξ (Παἰίθαν). ΟἿ, ΟἸοόγου, 126 ογαίογοε, 1, 
ΟΙ, 2600: «Οὐτηαπθ δα ῬΑ] θὰ5 οβϑθὺ (Πϑιβοϑίμ θη 8) αὖ 6718 1ρϑ1τ|8 ἃγὑϊ8 (δη- 
τοριχῆς) σαὶ βύπαογοί, Ῥυϊσαδτα 1 θυ απ ΠΟΠ Ῥοββοῦ αἸ6616,» οἷο. 

4. Καὶ διαρϑροῦν. Ὀδιδββον 1ὰ τιδαγαῖθθ Ῥτγομοποίδεϊοπ (ἀσάφειαν) εοὲ Τ᾽ αγ- 
ἐϊοιῖον" ο.-ἃ-ἃ. οἱ ἴα γϑηυρίαοοῦ Ῥα} τθλ6 ργοηποηοίαΐξίογ θὲθη, αὐξἰοιιόο, 
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ψήφους λαμβάνοντα χαὶ δήσεις (5) ἅμα λέγοντα" τὴν δὲ φωνὴν 
γυμνάζειν ἐν τοῖς δρόμοις καὶ ταῖς πρὸς τὰ σίμ’ ἀναβάσεσι δια- 
λεγόμενον καὶ λόγους τινὰς ἢ στίχους ἅμα τῷ πνεύματι, πυχγου- 
μένῳ (ἢ προφερόμενον" εἶναι δ᾽ αὐτῷ μέγα κάτοπτρον οἴχοι, καὶ 
πρὸς τοῦτο τὰς μελέτας ἱστάμενον ἐξ ἐ ἐναντίας σεραίνειν. 

«Ἵἔγεται δ᾽ ἀνθρώπου σροσελϑόντος αὐτῷ δεομένου συνηγορίας 

χαὶ διεξιόντος ὡς ὕπό του λάβοι πληγάς, «᾿λλὰ σύ γε» φάναι 
τὸν “ημοσϑένην «τούτων ὧν λέγεις οὐδὲν πέπονθας.» Ἐπιτεί- 

γαντος δὲ τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ βοῶντος « ̓ Ἐγὼ, 4ημόσ- 
ϑενες, οὐδὲν πέπονθα» « Νὴ Δίαν φάναι «γῦν ἀχούω φωνὴν 
ἀδικουμένου καὶ πεπονϑότος. » Οὕτως ᾧετο μέγα πρὸς πείστιν 
εἶναι τὸν τόνον (1) καὶ τὴν ὑπόχρισιν( 5) τῶν λεγόντων. Τοῖς μὲν 
οὖν πολλοῖς ὑποχρινόμενος ἤρεσχε ϑαυμαστῶς, οἱ δὲ χαρίεντες ( 
ταπεινὸν ἡγοῦντο καὶ ἀγεννὲς αὐτοῦ τὸ πλάσμα (19) καὶ μαλαχὸν, 
ὧν καὶ Ζημήτριος ὃ Φαληρεύς ἐστιν. 

«Αἱσίωνα (11) δέ φησιν “Ἔρμιτεπος (13), ἐπερωτηϑέντα περὶ τῶν 
πάλαι ῥητόρων χαὶ τῶν χαϑ' ξαυτὸν, εἰπεῖν ὡς ἀκούων μὲν ἂν 
τις ἐθαύμασεν ἐχείνους εὐχόσμως χαὶ μεγαλοπρετῶς τῷ δήμῳ 
διαλεγομένους, ἀναγινωσχόμενοι δ᾽ οἱ Δημοσϑένους λόγοι πολὺ 
τῇ χατασχευῇ χαὶ δυνάμει διαφέρουσιν. 

Οἱ μὲν οὖν γεγραμμένοι τῶν λόγων ὃ ὅτι τὸ αὐστηρὸν πολὺ καὶ 
πιχρὸν ἔχουσι, τί ἂν λέγοι τις(18); Ἔν δὲ ταῖς παρὰ τὸν καιρὸν 
ἀπαντήσεσιν (15) ἐχρῆτο χαὶ τῷ γελοίῳ. Δημάδου μὲν γὰρ εἰπόν- 
τος «᾿ Ἐμὲ Δημοσϑένης (δ); ἡ ὗς τὴν ᾿1ϑηνᾶν (16)», « «4ὕτη» εἶπεν 

ὅ. ἱΡήσεις. οΥ. ποθ 8 ἄὰ ομδρ. στῇ. 
θ. μα τῷ πνεύματι πυχνουμένῳ, 6ῃ. γοββουσδηὺ, τούθπδηὺ 88 Γ᾿ βρ  γ  ϊοι, 

ο᾽ οϑὑ-ἃ-αἴγ ἀπ βθαϊθ μα]θίπθ. Οἵ. ΟἹοόγοῃ, ἰοὺ. ἷξον. «ϑατητηα γ066 ὙΘΓϑι8 
ΤΌ] 08. {50 8ρύγὐξι: ῬΥΟΠ 1876.» 

7. Τόνον, οοηἰθηξιοηθηι υοοῖβ. ΟἹ ϑιρ]οΐθ ἄθ τηδῖηθ 6 ἔγδηρφαΐβ 16 γ  θθ 
αὐοομἐμοῦ θυ Ῥυ]απὺ ἀθ ἀπθίαα ἀπ αἱ ΔρΡΡαΐθ 80} ἀπ ῬὮγαβθ οὰ 8Ὲ} ὑπ 
ταοῦ Ῥοὺν 168 ἴδ Γθ Γβββοῦ Ὁ], τηδὶβ 16 βα Ὀβύδῃ! οογτθβροηαδηί ἃ 66 γο Υ6 
(ἀδῃ8 668 5Θ}8); οὐ ααΐ τοπᾶγαϊυ ἰοὶ ϑχδοίθιηθηῦ τόγον, π᾿ θχἰβϑέθ 88. 

8. Τὴν ὑπόχρισιν. ὟοΥ. ποίθ 10 ἄχ ομδΡ. σντπι. 
9. Οἱ χαρίεντες, ἴὰ, οἶαβ86 δονόθ, 1᾽ ῦϑίοογαύϊθ (ρὰν ορροβί οι ἃ τοῖς 

πολλοῖς, ἴὰ τηᾶ886 ἄὰ ῬΘ6Ὰρ]6). ᾿ 
10. Τὸ πλάσμα. ὝοΥ. ποία 9 ἄπ ομδρ. 1χ. 
11. «Δἱσίωνα. Ἰὐδίοπ, ογαΐθαν οοπίθιιρογταίῃ 46 Πότηοϑε μδπθ, Ῥ υβομ ΠΑΡῸ 

ΒΓ θα 6] ΟΠ τηϑηαὰθ δα)ουγα μα α᾽ Δα Γ68 τ ηβοὶρηθτηθηΐβ. 
12. Ἕρμιππος. ΒῸ. ἨθγΙαῖΡΡΘ, νΟΥ͂. ποίθ 14 ἀὰ ΟΠ ΔΡ. τ. 
18. Τί ἂν λέγοι τις; Α αὐοὶ Ὀοη 16 ἄϊτα, ρεΐβχιιο ἐοιὲ ἴ6 πιομᾶθ ἴδ δαϊξ 

(βουβ- ϑηΐθμαυ) ὃ 
14. Ταῖς παρὰ τὸν χαιρὸν ἀπαντήσεσιν, 1658 τἱροδίθ8. ἀὰὰ τηοτηθηΐ. 
15, Ἐμὲ “ημοσϑένης, βουβεθηΐθπαα : βούλεται διορϑοῦν. 
160. ΗΜ ὑς τὴν ᾿4ϑηνᾶν. Τι6 ταδπηθ ῬΓΟΥΘΓΡ6 οχίϑὺθ ταοΐ ροὺν ταοὺ δὴ Ἰαὐϊῃ: 

88 Μ|ιὶπογυαηι. 
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«ἡ ̓ “ϑηνᾶ πρώην ἐν Κολλυτῷ (1) μοιχεύουσα ἐλήφϑη.» Πρὸς δὲ 
τὸν κλέπτην, ὃς, ἐπεχαλεῖτο Χαλχοῦς 0), χαὶ αὐτὸν (9) εἰς τὰς 
ἀγρυπνίας αὐτοῦ καὶ νυχτογραφίας πειρώμεγνόν τι λέγειν « Οἶδα» 

εἶπεν «ὅτι σὲ λυπῶ λύχνον καίων ("Ὁ): Ὑμεῖς δὲ, ὦ ἄνδρες ̓ 29η- 
γαῖοι, μὴ ϑαυμάζετε τὰς γινομένας χλοπὰς, ὅταν τοὺς μὲν κχλέτι- 
τας χαλκοῦς (5), τοὺς δὲ τοίχους πηλίνους ἔχωμεν.» ᾿4λλὰ περὶ 
μὲν τούτων χαὶ ἑτέρων “γελοίων καίπτερ ἔτι πλείω λέγειν ἔχοντες 
ἐνταῦϑα παυσόμεϑα᾽ τὸν δ᾽ ἄλλον αὐτοῦ (35) τρόπον χαὶ τὸ ἢϑος 
ἀπὸ τῶν πράξεων χαὶ τῆς πολιτείας ϑεωρεῖσϑαι δίχαιόν ἐστιν. 

ΟΗΑΡΙΤΕΝ ΧΠἧ. 

ς . 3 τ ν , ῃ κ᾿ - - , 
Ὥρμησε μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ χοινὰ τοῦ Φωκικοῦ :τολέ- 

- 3 δι Δ , ΧΙ . »" )» 9 Φ' ΠΑ 
μου συνεστῶτος, ὡς αὐτὸς τέ φησι(") χαὶ λαβεῖν ἔστιν(3) ἀπὸ 
τῶν Φιλιπιικῶν δημηγοριῶν (8). Δὲ μὲν γὰρ ἤδη διατιεπτραγμένων 

΄ “ « ’ - 5» , 

ἐχείνων() γεγόνασιν, αἱ δὲ πρεσβύταται τῶν ἔγγιστα πραγμάτων 

17. Κολλυτῷ. Τι6 ΘΟ γίοΘ, αὐαρίϊον α᾽ Αἰμὸπ68. 
18. Χαλχοῦς. Οη τηδπαὰθ 46 ἀόῤψαϊ]5 βὰ} 66. νο]θαῦ, ααἱ Ραγαῖῦ ἀνοὶν δἰό 

8.18. ἕδτηθαχ. 
19. «“ὐτὸν, Ἰαὶ 16 γοϊθαν; οὐ, ὑγοὶβ τηοΐβ ρ]8 ἰοΐπ: αὐτοῦ, 1ὰαΐ Πόπιοβ- 

ὑβὸπα. 
20. “ύχνον χαίων. Οπ σοτηρτομᾶ αὰ8 1ὰ Ἰαὴρθ 46 Πότηοβεπὸπθ αἱ Ὀτᾶ- 

Ἰαϊὺ ἀδγαπροᾶν 165 γοϊθαῦβ ΠΟΟδΌΓΙ68. 
21. Χαλχοῦς. δι 6 τηοῦ 51. 16 ἤοτὰ ἃ νοϊθὰν Θὴ ααθϑύϊοη (Χαλκχοῦς), 

ααἱ 5ἰσηῆθ α' αἰγαΐη. Τ)65 τηῦγβ 46 τηαΐβοιι δὴ ἐου οἿνΐ8 (πηλίγους: ο᾽ Θϑύ- ἃ-αἰτὸ 
6. 66 το 6" τηδ]αηρό 46 Ῥ81116, αὶ 5 ΔΡρϑὶαἱῦ πηλὸς ἠχυρωμένος οὔ τε- 
τριχωμένος οὰ διειργασμένος) βογομῦ ἔδο! !Θπηομὺ 967 668 (ααοη βοπρθ 8ὰ τηοΐ 
τοιχωρύχος, «ααἱ ῬΟΙΓΟΘ 168 ΤΩ ΓΒ »» γυΜε αἸρ6 φοίοιγ) Ρᾶν: 465 νοϊθὰγβ ἃ αἱ- 
Ταΐῃ (χαλκοῦς). 

22. Αὐτοῦ, ἀ6 Ἰῤιπονιμδηο, 
Ομ. Χ].} 1. Οομγονηα (8. 18): Τοῦ γὰρ Φωκικοῦ συστάντος πολέμου, οὐ 

δ ἐμέ (οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐπολιτευόμην πω τότε)... μὰ Ῥγθιηϊδῦθ δα ἀδὲθ 
465 παυδηριιθα 46 Πότηδϑιποπο, 66116 8)" ἴ68 ϑυηηηουίοβ θοῦ ἀθ 884 ἃν. 4.- 
Ο., ὰἂἢ 8ῃ. ἃργὸβ 16 σοτητηθποθιηθηῦ ἄθ ἰἴὰ ρΌΘΙΤΘ ϑαογόθ (ου βΌΘΡΤΘ αθ 
Ῥμῃοοϊάο). 

2, “αβεῖν ἔστιν, οχν Ῥοαῦ 16 Ῥεθπᾶτο, ο᾽ ββἐ- ἃ αἴτθ 16 ἐἶγου, 16 Θοπόατο (οἵ. 
ποίθ 11 ἀὰὰ ομδρ. ΧΙ). 18 ῬΓΘΙηὄΡΘ. 468. ΒΑΡ ΔΏΡΊΙΘΒ 6 Τότηοβυμομπθ οομίγθ 
ῬΆΠΙΡΡΘ οϑὺ ἴὰ ργϑηνδγο Ῥ]ρρίημο Ῥυοποποῦδθ δῃ 551 δναῃὺ πούγθ ὃγθ: 
οἵ, 1ὰ ποίθ ργέοδαοθπίο. 

8. ῬΙαΐαγαπθ οὖ 565 δοῃθθῃρογαΐηβ Θοτηρυθηδίθηῦ βοι8 16 ποῖ 46 Ζημο- 
σϑένους. Φιλιππιχαὶ δημηγορίαι 165 ΟΑἿχ ἀἰβοοῦγβ βαϊναπίβ: 155 ῬΠρρίηιιε 
(851 ἂν. “. 6.), 165 ἐγοῖὶβ Οἰψρεϊοηηθβ (ὁϊ6 46 849 ἂν. 1. 0.), βὰν 16 Ῥαΐα: 
(3460), 29 Ῥηιέρρίψιιο (844), βὰν 1 Ηαϊογηγιᾶβο (θη 843: ἀΔ1Π|ΘῸΥ5. ἈΡΓΟΟΡΎΡΉΘ, 
οὗ. ποθ 356 ἀπ οὔδρ. 1χ), 58} 1685 αἴαϊ θβ 46 Οπογβοηῦβο, 85 Ῥ]ρρίψιο (6ι 
τὰν, 49 Ῥηδρρίχιια (ργοπομποόθ, ὶ 6116 θϑῦ δαὐμοηίϊαιθ, θὲ. 841.940 ἃν. 
»δλ 
4. Διαπεπραγμένων ἐχείνων, 165. ῬῃοοόθηβΒ δοῃθνόβ, ο᾽ βαδί-ἃ-αἴγσθ γόδαϊβ. 

22 
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“-" . ἷκ , ᾿ 
ἅπτονται (δ). 4]λος δ᾽ ἐστὶ καὶ τὴν κατὰ ΠΠειδίου (6) τταρασκευασά- 
μενος εἰπεῖν δίχην δύο μὲν ἐπὶ τοῖς τριάκοντα γεγονὼς ἔτη (ἢ), 
μηδέπω δ' ἔχων ἰσχὺν ἐν τῇ πολιτείᾳ μηδὲ δόξαν. “Ὃ χαὶ μά-. 
λιστά μοι δοκεῖ δείσας ἐπ᾿ ἀργυρίῳ (5) χαταϑέσϑαι τὴν πρὸς τὸν 
ἄνϑρωπον ἔχϑραν᾽" 

᾿Οὐ γάρ τι γλυκύϑυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ᾽ ἀγανόφρων (9). 

ἀλλ᾽ ἔντονος καὶ βίαιος πρὸς τὰς ἀμύνας. “Ορῶν δ᾽ οὐ φαῦλον οὐδὲ 
τῆς αὑτοῦ δυνάμεως ἔργον (19) ἄνδρα καὶ πλούτῳ καὶ λόγῳ καὶ φί- 
λοις εὖ πεφραγμένον καϑελεῖν, τὸν ΠΠειδίαν, ἐνέδωκε τοῖς ὑπὲρ 
αὐτοῦ δεομένοις. «4ἱ δὲ τρισχίλιαι (11) καϑ' ἑαυτὰς οὐχ ἂν(33) μοι 

᾿ς δοχοῦσι τὴν Δημοσϑένους ἀμβλῦναι πειχρίαν, ἐλτιίζοντος καὶ δυ- 
γναμένου περιγενέσϑαι. 

“Ἰαβὼν δὲ τῆς πολιτείας καλὴν ὑπόϑεσιν τὴν πρὸς Φίλισετεον 
ὑπὲρ τῶν “Ελλήνων δικαιολογίαν καὶ τιρὸς ταύτην ἀγωνιζόμενος. 
ἀξίως, ταχὺ δόξαν ἔσχε καὶ περίβλετστος ὑττὸ τῶν λόγων ἤρϑη (8) 

-- ἃ ρύθτιθ ϑϑουόθ 86 ὑθυτηΐπα 6ῃ 8460: ῬΒαΙόΟΌΒ, 16 ἀρ ΠΐοΡ σΘ πότ] ΡΠο- 
οἸαΊθη οδρ᾿ύα]8 αύθο ὑοαΐθ 500 δΙηόθ, δχ ΤΠΘΡΙΊΟΡΥΪΘ8, οὐ ῬΒΠΡΡΘ Ρτο- 
οὔάδ ἃ]οῦβ ἃ ἰὰ ἀόδναβίαθί ου τηδυῃοάϊαπθ. ἄπ Ῥᾶγ8 858η8 ἀόἔθῃβθ. 

ὅ. ᾿Οοταρᾶγθα θηΐγθ 61168 [65 ἱπαϊ!οα 0 η8. ΘὨΤΟ ΠΟΙ ορίατιο8. 468 ποίθϑ. 8 ᾷ 4 
ἄὰ ομαρ. Στ. --- "ἜΕγγιστα ἐπδίαηεὶ ῬΠοοσοηβίνην οαοίαϊο. ἘΠ βοτήταθ, τὰ ἔγ- 
γιστα πράγματα, 165 ἀΘΥΠΙΘΙΒ. ὀνδπθιηθηΐβ 46 1ὰ οΌΘΥΤΘ ϑϑογόθ. 

6. ΜΙαΐα5, 815 ἀ6 Οδρῃίβϑορμοι, ἀὰ ἀὸιηθ α᾽ ΑΠμαρΎΓΘ (Αὐμὸπ68), ΘΏΠΘΙΗΪ 
ῬΥΪνό οὖ δηϊαροηϊδέθ ρο  ΐααθ ἄἀθ Τδμηηοβύμβδηθ, 56. ἐγουγαῖν δέγθ 1.π 4685 
Ῥ]ὰ8 τἹομθ8. οὺ ἀθβ Ῥ].8 Ῥυϊβδδηΐβ οἰδουθη8. ἀ᾽ Αὐμβὸηθβ, Ἰουβαὰθ Πότιηοϑυπὸοπθ 
ΡΙαἰάὰ οομύγθ 8568 ὑπίθυσϑ. ΕὙΔΡΡ6 ὰῃ ΟΣ δὰ γίβαρϑ θὲ. θ]θὶπ ὑμόβῦγο, 
ἄδη5 Τ᾿ Θχϑγοίοθ ἄθ 868 ἔοπούϊομβ ἀθ ομῃβογὸρβ, ρὰὺ ΜΙιᾶϊα5 (θα βοιηθ]θ 8᾽ δέ 6. 
Ῥαᾶββθ6 γϑῦϑ 16 ρυϊηΐθηιρβ ἃ 848 ἀν. 7. 6), θότηοβυπὸπθ 16. ροαυγβαϊν!ὺ ἀ6- 
γαμπὺ 165 ὑπ ραπαῦχ. 11] ἀαὺ ογῖγο ἀδη5. 166. 46 847 16. ρ]δἰ ον Θορ ἐγ 8 
Τϊάϊαβ ααὶ 5᾽68ὺ Θοῃβοῦυό 7υβαυ ἃ ποῦβ, οὐ πὸ ξαὺ ἀ᾽Δ1Π]ΘῸ}5. Ρὰ8. Ῥγοπομοῦς: 
Πότηοβυβὸμπθ οογηροϑα δὰ ἀθγηϊθ 1" τηοτηθηὺ ἄγθὺ 800 δάγθουβαϊσθ, Β]αξαγαο. 
αἰῦ Ῥὰγ α6] τηοὐῇ. 

Ἱ. Ορὐα ἀοππέθ ϑϑὺ θιαργαηϊέθ ἃ Τδιιοϑίμβὸημθ [1αἱ-πχδηθ, ααἱ αἰ (τι. 
αίοηιο, 8 184): “0ο χαὶ τριάκοντ᾽ ἔτη γέγονα. ᾿ 

8, Ῥοὺν 80 τηΐηθϑ -ς 8000 ἀγδοῆτηθβ (ϑ}" ἃ ναῖθαν α6. 065 τοοηηδέδαι 
οἵ, 1ὰ ποίθ 7 ἄὰ οἴδρ. 10), οοϊηπιθ ΡΙαΐαυαθθ. νὰ 16 αἰστθ αθ! 68 ΠΡ 65 
ῬΙὰΒ. θᾶ8. ἶ 

9. Πίαᾶρ, ΧΧ, 407. (δ νϑυβ, αἱ β᾿Δρρ]αὰθ ἃ ΑΘΒ1Π|6,. οδῦ βαΐνὶ, ἀδ18 
"Ι αάο, ἀπ το]ϑὲ ἀλλὰ μάλ᾽ ἐμμεμαώς, ἀοπὺ 168 τιοίβ ἀλλ᾽ ἔντονος χτλ.; 60:6 
ΡΙαΐαγααθ, βοῃηῦ ἀπ ῬδΤΆΡὮΓΡΆΒΘ. 

10. Τῆς αὑτοῦ ϑυνάμεως ἔργον, «(θη Ρ 88) ααἱ Ῥθαθὺ οβέγθ μας »ιῦτῦς 
ἃ ομοῦ ΡΆ1 ΒοΙΏμη6 ἀθ 581] μού δαὐπογι δ. οὐ 8ὶ ρϑϑϊθθ ρα ΐϊββαμοθ αὰθ᾽ Ἰὰγ.» 

11. Αἱ δὲ τρισχίλεαι, Βουιβ-οπῇ, δραχμαί (οἵ. ποίθ 8. ἀὰ ομδρ. Χπὴ. 
12. Ὧν ἴοτθδ βὰν ἢ Ά ἀμβλῦναι. ΒΌΡΡυ μος δοχοῦσι, οὐ 1ὰ ΡΆζαδθ 

ΤΟΥΪοπᾶγα ἃ οθοῖ: “42 τρισχίλιαι οὐκ ἂν ἤμβλυναν .΄. ., εἰ (πημοαϑένη) ἥι- 
πιζε χαὶ ἐδύνατο... 

18. περίβλεπτος .. . ἤρϑη, οοπϑέραοίίοι οΥἀ  ΠδῖΓ6, ἀνδῃὺ 16 “ΤΗδΠῚΘ 568 
46 ἀοππογαὶϊν οοὐΐθ οοπβίνπούίου. ὑπόοσγίατιθ οὐ ἱπαβιξόο: ἤρϑη ὥστε εὐναὶ 
περίβλετιτος, 
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χαὶ τῆς παρρησίας, ὥστε ϑαυμάζεσϑαι μὲν ἐν τῇ “Ἑλλάδι, ϑερα- 
, ᾿ ε Ν δα ν , ’, - Π 2 -“ λό 

σεύεσϑαι δ' ὑπὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως, πλεῖστον δ᾽ αὐτοῦ λογον 
᾽ Ν - λί -" ὃ , 14 ς λ » (5) 

ξείναι παρὰ τῷ Φιλίππῳ, τῶν ημαγωγούντων (13), ὁμολογεῖν 
Ἀ ᾿ Ν ᾿ ν"ηἪἫη ἡ) 

δὲ καὶ τοὺς ἀπεχϑανομένους, ὅτι πρὸς ἔνδοξον αὐτοῖς ἄνϑρωπον 
ὃ ἀγών ἐστι. Καὶ γὰρ «Αἰσχίνης (18) καὶ “Ὑπερείδης (17) τοιαῦτα 
σπερὲ αὐτοῦ κατηγοροῦντες εἰρήκασιν. 

ΟΗΑΡΙΤΕᾺΙ ΧΙΠ. 

Ὅϑεν οὐχ οἶδ' ὅπως παρέστη Θεοπόμπῳ (Π) λέγειν, αὐτὸν ἀβέ- 
βαιον τῷ τρόπῳ γεγονέναι χαὶ μήτε πράγμασι μύτ᾽ ἀνϑρώποις 
πολὺν χρόνον τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν δυνάμενον. Φαίνεται γὰρ, 
εἰς ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς τῶν πιρραγμάτων μερίδα ()ὺ καὶ τάξιν αὑτὸν 
ἐν τῇ πολιτείᾳ κατέστησε, ταύτην ἄχρι τοῦ τέλους διαφυλάξας (δ) 
χαὶ οὐ μόνον ἐν τῷ βίῳ μὴ μεταβαλόμενος, ἀλλὰ καὶ τὸν βίον 
ἐπὶ τῷ μὴ μεταβαλέσϑαι προέμενος. Οὐ γὰρ, -- Οὡς Δημάδης 
ἀπολογούμενος τὴν ἐν τῇ πολιτείᾳ μεταβολὴν ἔλεγεν, αὑτῷ μὲν 
αὐτὸς (Π) τἀναντία πολλάχις εἰρηκέναι, τῇ δὲ πόλει μηδέποτε, -- 

.14. Πλεῖστον δ᾽ αὐτοῦ χτλ. 126 ἐοτι8 168 Βοτητηο5 ἃ Ηἰῤαῦ αὐμόπίθηβ, ο᾽οδὲ 
46 101 αὰἂθ ῬΏΠΙΡΡ6 ἐθμπαὶϊὺ ἴ6 ρἴμι8 ἀθ οοχηρίβ. 

16. Ὁμολογεῖν κτλ. ΟΥ, ἀπ ργόξθπάπ Ἰϑέΐγο ἀ᾽ ἘἸβομῖπθ (απο ῬΙαίατααθ 
86 οοπδιαόγαῖῦ βδη5 ἀοαύθ ρᾷ8 ΘοτητηΘ ΔΡΟΟΓΥΡΙΒ), ἰὼ ἀουσίοτηθ 46 16 60]- 
Ἰϑούϊοη (8 4, ἃ ῬΓΙΌροβ ἀὰ Ῥγοοὸβ ἀθ 16 Οὐ Ήη6): Καὶ οὐδὲν ϑαυμαστὸν, 
εἰ καὶ τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων καὶ τῶν ἐμῶν λόγων ἡ ημοσϑένους δει- 
γότης χρείσσων ἐγένετο. ἘΠ ΗἩγρότθ (Οὐηένγε Τ)δηιοδίδηο, ΤΥ, 16-18): 
Καὶ τοῖς μὲν ἐλάττοσι δήτορσιν ἀπέτινεν ὁ Ἅρπαλος χρυσίον, τοῖς ϑορύβου 
μόγον χαὶ χραυγῆς κυρίοις, σὲ δὲ τὸν τῶν ὅλων πραγμάτων ἐπιστά- 
τὴν παρεῖδεν; χαὶ τῷ τοῦτο πιστόν; 

10. «“ἰσχίνης. 80 ἘΒομΐπ6, νου. πούθ 1 ἀὰ ομδρ. τσ. 
17. “Ὑπερείδης. Ἡγρότ!46, Π]5 46 ΟἸαποίρρο, ἄπ ἀὸπηθ ἄθ ΟοΠΠγίθ (Αἰπὸη68), 

πῷ 6η. 890, ὀϊὸνο α᾽Ιβοογαίθ οὐ πὶ ἀθβ αἷχ ργυαπᾶβ οταύθυσϑ α᾽ Αὐπὸποβ, ἃρ- 
Ῥαυύθηδιῦ δὰ τηδτηθ ραγοϊ ρο!δΐααθ αὰ6 Πότιηοβίμβοηθ. Οθροπᾶαπὺ ἄδηβ 16 
«Ῥτοοὸβ ἀ ἬΡΡαϊθ,» οὰ Πότηοβιπὸπο ἕαῦ ρουγβαΐϊνίὶ ΡουΤ οονταρίίοι, Ἡγρόνιαθ 
80 γοῦν δὰ ΠΟΙΏΡΓΘ ἀθ οϑὰχ αὐἱϊ ρογίὀγοηῦ 1ὰ ῬᾶΓΟ]6 οομύθο Πότηοβυπὸοπμρ. 
ὅπ ρΡαγύϊθ ἱπηρορίδῃηύθ ἄπ ἀἰβοοῦνβ 41 ΡΙΌπο θα ἄδηβ οοὐΐο οἰγοοπβίδῃοο, 
αἰπβὶ αὰθ ὑγοΐβ δαΐγθθ ἀϊβοοῦγβ, Ρ]ὰ8 οὐ τηοΐηβ τα ]όβ, ἀπ τηῦτηθ ογαίθαγ, 
οπὐ ὁἰἐό τοὐγουνόβ ἀ6 1847 ἃ 1866, οη ᾿ἰργρίθ, ἄδιπιβ 468 του]θδὰχ ἀ6 ῬΆΡΥ 8 
Ῥγογθπδηὺ (θ᾽ ἰοιηρθαῦχ δῃὐίαθθθ. Α μ6 Ρᾷ8 ῬδυῸΥ ἀθ αὐθίασθβ οουγῦβ 
ἔγαρτηθηΐβ οἰδόβ ῬᾶῪ 168 δαΐθιγβ ἀποῖθηβ, ο᾽θδῦ ἑοὰῦ 66 416 ποὰβ ροββόδοῃβ 
δα] ουγ αἰ ἢα1 46 Ἰθαντο, 7818. ἀ5562 οοπϑιόγ 16, 4 Ἡγρόνγ 86. --- 1, μοβυμό 
α᾽ Ἡγρόγιἀθ οοῃύγ ᾿όιηοβύμοημθ π ἕαῦ αὰ6 ραββαρὸγσθ. 501. 16 τπιοτῦ 4 ἮΣν- 
Ῥόγιαθ (822 ἂν. 4. 0.), νου. ἴὰ ἔπ ἀὰ οἤαρ. Χχντπ. 

Ομ. ΧΠ17] 1. Θεοπόμπῳ. ὃ. ΤΒδΟΡοΙηρο, νου. ποίθ 2 ἄπ ομδρ. τν. 
2. Τὴν τῶν πραγμάτων μερίδα, 16 ραγίϊ. 
8. Τάξιν διαφυλάξας. .., ἃ Ιὰ σΌΘΓΓΟ, θαγογ 80η) Ῥοϑβίε. 
4. Αὐτὸς (6πι Ἰαὐϊπ, οα. δαταῖν 86), ῬΆΤΟΘ ααθ 66 58ι]6ὺ ἄθ 1 π 1} οϑύ 16 

ταῦτηθ 46 16 βυ͵ού ἄπ νοῦρο (ἔλεγεν) ααἱ ἀπιὸπθ 1Ἰπ ΠΗ Ὁ, 
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χαὶ ΠΠελάνωπος (Ὁ) ἀντιπολιτευόμενος Καλλιστράτῳ (5) καὶ πολ- 
λάχις ὕπ᾽ αὐτοῦ χρήμασι μετατιϑέμενος εἰώϑει λέγειν πρὸς τὸν 
δῆμον «Ὁ μὲν ἀνὴρ ἐχϑρὸς, τὸ δὲ τῆς πόλεως νικάτω συμφέ- 

’ Ν “2 

ρον», -- Νικόδημος δ᾽ ὃ ἸΠεσσήνιος (ΠῚ ἹΚασσάνδρῳ προστιϑέμε- 
Ἵ , 2 

γος τιρότερον, εἶτ᾽ αὖϑις ὑττὲρ Δημητρίου (8) ττολιτευόμενος οὐκ 
ἔφη ταναντία λέγειν, ἀεὶ γὰρ εἶναι συμφέρον ἀχροᾶσϑαι τῶν χρα- 

- 4 

τούντων, --- οὕτως (9) καὶ περὶ 4Δημοσϑένους ἔχομεν εἰπεῖν οἷον 
γ ,ὔ Ν , 10 ὮΝ ᾿ ὉΝ “ Ὶ ͵ ὦ 

ἐχτρεττομένου χαὶ πλαγιάζοντος (10) ἢ φωνὴν ἢ πιρᾶξιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
Φ δ ιν ἥν. , ΄ 11 - , ξ ΄ 

ἐφ᾽ ἑνὸς καὶ ἀμεταβόλου διαγράμματος (3) τῆς πολιτείας ἕνα τὸ- 
γον ἔχων ἐν τοῖς τιράγμασιν ἀεὶ διετέλεσεν. 

Παναίτιος (135) δ᾽ ὃ φιλόσοφος καὶ τῶν λόγων φησὶν αὐτοῦ οὕτω 
γεγράφϑαι τοὺς τιλείστους, ὡς μόνου τοῦ καλοῦ δι᾽ αὑτὸ αἱρετοῦ 
“ Ν - 

ὄντος, τὸν περὶ τοῦ στεφάνου, τὸν κατ' ᾿“ριστοχκράτους, 
Ν ς δ - γ -“- ν , 18λ. 2 Ὁ »" 

τὸν ὑπὲρ τῶν ἀτελειῶν, τοὺς Φιλιππικχκους(}3)}" ἐν οἷς πᾶ- 

ὅ. Μελάνωπος. ΜδΙδΠπορΘα, 818 ἀθ 1,δομὸβ, αὐ ραγύϊθ ἀθ ἀΐνϑυβθβ διη θαβϑαᾶθβ 
ΘηγΟΥδ65 Ῥδ1 165 Αὐπόπίθηβ ἃ ϑραιίθ (871 ἂν. “. Ο.), δὰ Εργρίο, οι σατο; 
α᾿Δ1ΠΠ|ΘῸΥ 5. αἴἀπ6. ΡΟ Τό βαβρθοῦθ. 

0. Καλλιστράτῳ. 80: ΟΔ]]1ὑγαΐθ, σουγθ ποθ 2 ἄὰ ομδρ. τ. 
7. Νικόδημος δ᾽ ὁ Μεσσήνιος, ῬΘΥΒΟΠΏΔρΡΘ ᾿ΠΟΟΠηὰ. 
8. “ημητρίου. Οαδδαμάγα (15 ἀ᾽ Απίϊραίθυ), Ἰθαϊθμδμῦ οὺ θῃ. σόδ!ό 16 τοὶ 

46 1ὰ Μεοδαοίπθ, ἔἕαὺ ἀθ 817 ἃ 807 τηοῖγθ ἀ᾽ Αὐβὸπθβ, αὐ δὲ σουνον- 
ΠΟΥ ΟἸρΑΥ Βα πθτηθηῦ ροηαδηὺ ὑοὰίθ οὐδ ρόγ οὔθ ρᾷὰγ θϑιηθίναβ ἀθ ῬΒδ]ὸγΘ 
(νου. ποίβ 18, ἀπ οβδρ. 1χ). Ἐπ᾿ 807, Βοιηθίγαβ Ῥο!ογοὸδθ (5 α᾿ ΑἸ ρΡΌΠ, 
16. ΘΟΙΡΔΡΊΊΟΙ. αἾ ἌΥΤΉ65 α᾽ ΑἸοχαπᾶσα 16 ασταμᾶ, 16 ἕαϊαγ ναΐποα αἸρβαβ, 810 Υ 5 
«Υγοῖ 44.516») τόξα! 16 ἀῤχποογαίϊα ἃ Αὐμὸποβ. Ο᾽ οδὺ οιηθίσιαβ ΡΟ ΟΥ- 
οὐΐθ αὰθ ο6 ΝΙοοάότηθ, ἀοπὺ ρ81}16 Ρ]αίδγαιθ, βουνὶῦ αργὸβ ἄγ " ἀραπαοππό 
16. ραῦύϊ ἀθ Οδββδμᾶσ Ῥαίζα. 

9, Οὕτως. ῬΘΡΥΘΠ6Ζ οὐ γὰρ 6ῃ ἰδία ἄθ 18. Ῥῇγαβθ (πϑαΐ Ἰέρτιθβ ρ᾽ὰ8 πδαί). 
10. πηλαγιάζονγτος. Ομ αἰ ἀθ τηδιηθ δὴ ἔγηραὶβ « δἰαἰβαπῦ». 
11. Ἐφ᾽ ἑνὸς .. .. διαγράμματος οὐ τόνον. ΜδίΆΡΠΒΟΥΘΒ διωργαπίόθβ ἃ 1ὰ 

Ἰδηριιθ τηυβίοα!]θ 65 ασθοβ. ΠῪ ναὶ ἄδηβ ἴα τηυβι 6 ΘΥΘΟαῸΘ ἐγο 8 ρΘΏΓ ΘΒ 
ΔΡΡΘΙόβ. ρϑῆγο αἀϊαξοηίψιο, σθηγθ οἰγοηιαΐίᾳιια οὐ σθῦγθ οηπαγηιοηΐηοθ, ἀγϑοῦ 
ομδοῦμ ἀη6 ὀοϊιοῖία ηιιδίοαϊα ἃ Ῥανῦ. [μὰ βόγθ ἀθ βοὴβ ἀοῃηὺ 86 οϑοτηροβαῖῦ 
Θμδοῦμθ ἄρ 665 ὑγοὶβ 66}81165 τηιβίοα]θβ 5 ἀρροϊαϊῦ διάγραμμα. Οπ οοπροῖῤ 
ἀπ΄ ομϑηύθαι ραβδαηῦ απ οΘΏγ6 ἃ 1᾿ααΐτο, 6.-ὰ- ἃ. ομαπρθδηῦ ἀ6 διάγραμμα: 
οἷοδϑὺ ο6. αὰθ Πότηοβίβμοηθ, τηδἰδρ βου ᾳαθιηθηὺ Ῥὰρ]αηῦ, π δὺ ροϊπῦύ. 58:8 
ΟἸΔΠΡΟΥ ἀθ σθηγθ, 8ο1Ὁ ἐφ᾽ ἑγὸς χαὶ ἀμεταβόλου διαγράμματος, οπ ῥϑαΐ 580- 
οοβδί γθιηθηῦ ΟἤΟΙβῦ ἢ ἕο οὐ ἀπ αὐΐγθ, ο᾽δϑὺ ὁ. αὐἱ 5ἌΡΡ6Ι16 τιον: 
ΡΙυαΐαταθθ αἰ αὰθ Πότηοβυμβομθ ῃ6 οὔδηρθα Ἰδιηδίβ, τηϑθηθ ἀθ ἴοι, 6ἢ 
Ῥο!ύϊαμθ. 

12. Παναίτιος. Ῥαμοίϊαβ, 818 46 ΝΙοαρόγαβ, ἀθ ΒΟ 68, ῬΒ]]ΟΒΟΡῈΘ βίοϊοίθῃ: 
Θηβϑίρῃα ἀδη8 88. ραίγίθ, ρὰΐϊβ ἃ Βοιηθ; δὺ 16 νογᾶρθ ἀ᾽ Αβίθ Μίῃθαγθ οὖ 
ΑἸ ρυρίθ (148 ἂν. 7. 0.) ἀνθὸ βοϊρίοη 1᾿Αὐγιοαΐη. 16 δθᾶπθ; 86 χα θηϑαΐθ 
ἃ Αὐπὸποβ οὰ 1] ραββϑὰ 16 γϑϑίθ 4θ 868 ουσϑ. [268 ΠΟΙ ΌΥΘαΧΣ ὁουϊ8 ααἾ] 
ΔΥ͂ αἰῦ ΘοΙηροβόβ 8ὰ} ἰὰ ῬἈ]]οβορῃΐθ βοηὺ ρογᾶυβ. ϑοῃ ὑγαϊζό 68 1) ουοῖγ8 
(Περὶ τῶν χκαϑηχόγτων) δὴ 8 Πἶνγθ8 ἃ 56υνὶ, υβαυ ὰ ὑπ οογίαΐπ ρΡοϊπὺ, ἀ6 
τηοᾶὸ]θ ἃ οοἰαΐ ἀθ Οἱοόροῃ, 126 ἐόπιοίρπαρθ ἀθ Ῥαηθὺϊαβ βὰ} Ῥόιποβύμομο, 
αὰθ ταρροσίρ ἰοὶ ΡΙαΐαταπθ, Ραγαῖρ Ὀῖθη, ΡᾺΡ 88 παύαγ τηῦπηθ, ὑπό ἀθ 068 
ἸΙνΥΘ5. 811 168 θυ ἶμ8: 

19, Περὶ τοῦ στεφάνου. . .. τοὺς Φιλιππιχούς. ῬΟτΡ, 168. ἀΙΒΟΟΙ 8 56 ἴα 
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σιν οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον ἢ ῥᾷστον ἢ λυσιτελέστατον ἄγει τοὺς 
πολίτας, ἀλλὰ πολλαχοῦ καὶ τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν σωτηρίαν οἴε- 
ται δεῖν ἐν δευτέρᾳ (14) τάξει τοῦ χαλοῦ ποιεῖσϑαι καὶ τοῦ πρέ- 
ποντος, ὡς, εἴγε τῇ περὶ τὰς ὑποϑέσεις (15) αὐτοῦ φιλοτιμίᾳ καὶ 
τῇ τῶν λόγων εὐγενείᾳ τπιαρῆν ἀνδρεία τε πολεμιστήριος καὶ τὸ 
χαϑαρῶς ἕχαστα πράττειν([56), οὐχ ἐν τῷ περὶ Ἰϊοιροκχλέα (17) καὶ 
Πολύευκτον (Ὁ) χαὶ Ὑπερείδην (15) ἀριϑμῷ τῶν δητόρων, ἀλλ᾽ 
ἄνω (30) μετὰ Κίμωνος (31) χαὶ Θουκυδίδου (33) καὶ Περιχλέους (38) 
ἄξιος ἤν τίϑεσϑαι. 

ΟΟΌΤΌΠΠΘ, ΥΟΥ. 16 ΟΠΔΡ. ΧΧΤΥ; 50} 168 [τητηπηϊ{δ8, 16 ΘἢΔΡ. ΧΥ͂ ; οοηΐγο ῬἘϊ- 
Πρρϑ, 1ὰ ποίθ 8 ἀὰ οβδρ. χιτ. Πόμηιοβίμβὸμπθ δοῦν 16 ἀἰβοοῦῦβ οομύγθ Ασὐϊβίο- 
οὕαΐθ, θη 852, ροῦν Ἐμπι ηγοϊὸβ, 46 ΤΉσα: Αὐϊϑίοοναῦΐθ, ἅἢ ἸΠΟΟΠΠτ Τη8. Θἢ 
δυϑτῦ ΡῈ 4685 Ροϊτ πα πθ8 ὈΪλ5 Ρυϊββδηΐβ ααἱ ἰθπαϊθηῦ ἃ π6 Ῥᾶ8. 86 τηθϑύνβ 
ἃ ἀδοουγογί, δϑὺ δοουβό αἰ ἀυοὶν ᾿πύγοατπιῦ ἀπ6 οἰδῦβθ Π]όρα]6 ἀδηβ ἂπ ἀδφογοὺ 
Βοπου απ θη ἴαυθαν 46 Ομαγίἀδταθ αΟτόθ (Εἰ θέ6), ρόπόγα! δὰ βούντοθ ἀὰ 
ΤΟΙ ἀ6. ΤΏγδοΘ. 
τ 14. Ζευτέρα (οοτατηθ πρότερος) 65ἷ, ῬΡΟῸΡ 186. ἔουτηθ οὐ βουανθηῦ Ῥδ1 16 568 
(νου. 16 ἀϊοίϊοππαί 6), ἀπ Θοτηραγ δ ϊ: α᾽ οὰ 16 οοπδέσποίίοῃ ἐν δευτέρᾳ τάξει 
τοῦ χαλοῦ, αργὰβ ἴ6 ϑεαλι. 

15. “Ὑποϑέσεις, ἀ655θῖ 18. 
16. Τὸ χαϑαρῶς ἕχαστα πράττειν, «16, πούξοι6 46. π6 ργθπᾶσθ ροϊπὲ ἀ᾽ 81- 

δσοπῦ.» (Δτὰ.) 
17. οιροχλέα. Μοτοοϊὸθβ, Αὐἰμδηΐθη, παι ἀθ 1116 βδ]αγηΐπθ, ΤΠ (685 

ΟΥΑΘα5 ἀὰ ραρϊ μοβέι]θ ἃ 1ὰ Μαοέδοϊπθ, ἔαῦὺ ἃ ποτ ἀθ οθὰχ αὐ Α16- 
χαπᾶτγο ἀθιιαπᾶδ δὰχ Αὐἰμδηῖθηβ ἀθ6 [πὶ Πνσοῦ. (Ὑ0γΥ. ομαρ. ΧΧιημ). 

18. ογοζ ποίθ ὅ ἄὰ οἤϑρ. χ. 
19. Ἴογεοζ 16 ἀδυπίδσθ ποίθ ἄπ οἤδρ. Χιτ. 
20. Ἄνω. «1| δὐτοῖξ τηθγιό͵ ἃ δβίγ τηΐβ, ποὴ ροϊπῦ δὰ τϑηρ' 46 Μωχγοοῖὸβ, 

οἶϑ., τηδῖβ ρίηβ πιανῖξ, δὰ ποτ γο ἀθ Οἴτηομ, οἷο.» [Αταγοί. 
21. Κίμωνος. Οἴταοῃ, 818 ἀὰ οὐἸδῦτο Μη άθ, 886 ἰσοῦγὰ, ἀρτὸβ 16 θδη- 

πἰβϑθιαθηὺ ὅ6 Τμότηϊβίοοϊ (471 ἂν. ὅ. 0.) οὐ 16 τηοσὺ α᾽ Ασ:βϑύϊαθ (468), 16 
ΡΙὰβ ΒΥΠΠΙπὺ σόπόγαι ἃ Αἰμὸποβ, οὐ αἰϊγίρθα ἴὰ ροϊααθ ἀθ 1ὰ τόρα απο 
7αβαυ ὰ 66. αὰἂθ 1Ἰπἥμπθποθ, 46 ΟΣ 6η ἸΟῸ ογοϊββαηίθ, ἀθ Ῥόγιοἱὸβ, ααἱ 
5᾽ ὁα!ὸ ρ]δοό ἃ 1ὰ ὑδία ἄπ ραγίϊ ἀδιποογαίίαπθ, γϑηγογβὰν 1 ὉΠ ρΡΆγΟΒΘ οὐ 16 
ΠΟ βι ΘΟΟΥ ΘΓ 1πϊ-τηδτὴθ 5Βοὰ8 16 ΘΟῸΡ 46 1 οδβὐγδοίβιηθ (460 ἂν. 4“. 6). Ἀδρρϑὶᾶ 
ἄδηβ 88 ραύγὶθ δὰ θουΐ ἀθ αὐδίγθ δηπόθβ α᾽ θχὶ], 1] δὺ σοποὶαγα Ρ]ὰ5 ἰατα 
(450 ἃν. 7. (.) απ ἐγόνθ 6 ὅ δη8 δϑηΐγθ Αὐπὸπθβ οὐ ϑραγίθ, οὖ ρυϊῦ 16. θοτη- 
τπηδηδοιηθηῦ ἀπ οχρδαϊδίοη αἰγῖρόθ Ῥὰ 165 Αὐμβόπίθηβ οοηΐσ ἜΡΓΟ, 
ααϊ εὐ βρηκρὺ δὰ ΤῸ 46 Ῥοῦβθ. ΠῚ τουγαῦ ἀδη5 οοὐΐθ οατήραρσηθ (449 
αΥ. 9. 6... 

22. Θουχυδίδου. ὙΠαογάϊᾶ6, 815 ἃ ΟἸογα5, ἀὰ ἀδΡρὰθ ἃ Ηαδ!τηοπίθ (Αἰὐϊα 6), 
16 οὔὸρτθ ἰβίουθη ἀθ 1ὰ Ομ γ6 ἅτ ῬδΙοροΉ δ 86: ΟἿ τ βαϊὺ ροϊῃῦ δὰ 788 
Τ᾽ αππόθ 4θ 88 πδίββδῃοθ, τηϑὶβ 11] ἀαὺ ΤΟΣ γοὺβ 400 ἂν. 7. Ο., ἂρσό ἀ6 οἱἷη- 
ἀαδηΐο οὐ αὐθίαθβ δηπόθβ. 1] δὐ 1ὰ ρου ροπᾶδπὺ ἀαθ]αθ ἔθυὰρ8. ΘΟΙΏΤΩΘ 
σόπόγα!, 581η8 ἀδρΊου ον 48 ρυδπᾶθβ αὐ] ό8 τη] ἰδ ῖτ 65: 11 1αἶββὰ ΡΥ μσΘ 6 
424 μα 16 σόπόταὶ! ἰαοέαότιηοπίθη Βγαβί 88, Ατ ΡΪΡΟ] 18. θὲ ΤΉγδοθ, ροβιθίοῃ 
46 Ῥγοιηϊδυο ἱτηροτίδποθ ΡΟ 168 Αἰμόπίθηβ. Α 1ὰ βϑαϊΐξθ ἀθ ο6. τη] ΘΌΓ, 
11 ξαύ ἀδογόξό ἀ᾽ αοουβαίίομ, δὺ νόσοαὐῦ δὴ θχ]] ἀθ 424 Ἰυβαυ ἃ 408 ἃν. 7. Ὁ, 

28, ὕογος 1᾿ἀναηὐ-ἀθυπὸγο ποίρ ἀὰ ΟΠΔΡ. ΥἹ, 
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ΟΗΑΡΙΤΕΒ ΧΙΥ. 

Τῶν γοῦν χατ᾽ αὐτὸν ὃ Φωχίων οὐχ ἐπαινουμένης προϊστά- 
᾿ 2 ᾿ - Ν [«] “ἨἸΙἌ ᾽, Α 

μδνος πολιτείας, ἀλλὰ δοχῶν μαχεδονίζειν, ὅμως δι᾽ ἀνδρείαν χαὶ 
δικαιοσύνην οὐδὲν οὐδαμῆ, χείρων ἔδοξεν ᾿Εφιάλτου (1) καὶ «4ρι- 
στείδου(3) καὶ Κίμωνος ἀνὴρ γενέσϑαι. 4ημοσϑένης δ' οὐκ ὧν ἐν 

- [] 3 , [ ς ω 8 39» Ὶ , τοῖς ὅπλοις ἀξιόπιστος, ὥς φησιν ὃ Ζημήτριος (8), οὐδὲ πρὸς τὸ 
λαμβάνειν (8) παντάπασιν ἀπωχυρωμένος, ἀλλὰ τῷ μὲν τεαρὰ Φι- 

, - Ρ 

λίππτου χαὶ ἐκ ἸΠαχεδονίας ἀνάλωτος ὦν, τῷ δ' ἄνωϑεν(δ) ἐκ 
Σούσων χαὶ ᾿4γβατάνων ἐπιβατὸς χρυσίῳ (5) γεγονὼς καὶ καταχκε- 

Ύ ΄ » 
χλυσμένος (7), ἐπαινέσαι μὲν ἣν ἱχανώτατος τὰ τῶν προγόνων 

32 Ν 

χαλὰ, μιμήσασϑαι δὲ οὐχ ὁμοίως (δ). Ἐπεὶ τούς γε() χαϑ᾽ αὑτὸν 
ῥήτορας (ἔξω δὲ λόγου τίϑεμαι Φωχίωνα) καὶ τῷ βίῳ παρῆλϑε. 

Φαίνεται δὲ καὶ μετὰ παρρησίας μάλιστα τῷ δήμῳ διαλεγόμενος 
χαὶ πρὸς τὰς ἐπιϑυμίας τῶν ττολλῶν ἀντιτείνων καὶ τοῖς ἅμαρ- 

- - 3 - » 

τήμασιν αὐτῶν ἐπιφυόμενος (2), ὡς ἐκ τῶν λόγων αὐτῶν λαβεῖν 

Ομ. ΧΙΥ͂. 1. Ἐφιάλτου. ΤΠ ρΒϊαΙ 6, ποταπιθ ἀ’ ταῦ αὐμόπίθι, ἅἂὰ ραυὶὶ ἀό- 
τηοογαθϊαθ, οομπὐθιηροσδίῃ οὖ ἃτὴϊ ἀθ Ῥόγϊοἱὸβ. 865 δάνθιβδῖσοβ ρο ὑϊατθ5 
16 γθηῦ δϑβδββίηου θη 18 407 ἃν. 9. Ὁ. Π δναϊὺ ἰὰ τόραυξαίίου απ οἷ- 
ἰογθη γορύαθαχ οὐ ρ] θη 46 ἀδβιη θυ θββοιηθηῦ. 

2. ᾿Δριστείδου. ΑὐἸδύϊαθ, 815. ἀθ Τιυγβίτηδααθ, ἀὰ ἀότηθ ἀ᾽ΑἸορὸοθ (ΑἸ μδ 68), 
ΟΟΙα1 ααἱ ξαὺ Βυγποιηγηό ἴθ οιιδέθ. 11] πδαυϊῦ δὰχ θην ΟῸ5 46 1᾽8ῃ ὅ40 ἃν. 
ΖΦ. Ο.; ἔαῦ διομοηΐθ ὄροῆγτηθ θὴ 489. ϑὅοῃ τῦ]θ ο]ουθαχ σοϊῆχηθ. σόπόγαϊ 
οὐ σοϊήσηθ δατηϊηἰδύγαῦθυν οϑὺ οοηπα. ΒΆΠΏΙ Ρᾶγ 1 Οβύγδοίβτηβθ θῇ 488, 1] ἔπ 
ΤΆΡΡ6Ι6 δὰ Ῥουὺ ἀ6 ὑγο18 8Ππ8 ἀδη8 88 Ῥαΐγὶθ, οὖ θχϑῦρα ὑπ οοτηχηδπαθτηθηῦ 
ἃ ἰὰ. οὐἸδ Ό 6 Ἰουγπόθ ἀθ ϑϑϊδτηϊηθ. Π τηουραῦ θη 4609, 468 οι 467 ἃν. 2. Ο. 

8. Ὥς φησιν ὁ “]ημήτριος. Τ)οτηοίν 5 (6 ῬΠαϊδγο (γογο ποίθ 18 ἀὰ ομαρ.1χ). 
Ομ ρϑαυὺ Ῥθῆβοι αὰ8 ἴὰ Ῥῃγαβα ἰοαῦ ϑηῤίοσθ, ᾿υβαυ ὰ μεμήσασϑαι δὲ οὐχ 
ὁμοίως, οδὺ, βίποι οἰδόθ ἐθχἐπθ!]θτηθπί, δὰ τηοΐηβ θιηργαηίθα ρον 1468 ἃ 
Τοχιρύσαθ ἀθ ῬΒΑΙὸσΘ. 

4. “αμβάνειν, Δοοορίθυ 46 ᾿'δυρϑηῦ. --- «ΝΥ Ὀίθη τϑιιραγό οὐ ἔουεϊβό οοὩ- 
ἀγθ 168 Θουυαρύϊομβ (65 Ῥγόβθῃβ οὖ ἀθ8. ἀοηβ.» (Ατηγού.) 

5. Ἄνωθεν, ἀθ 1ὰ Ππακίθ Α516. ϑ.856 ὁὐαϊέ 16. οαρὶ α]6 ἀ᾽ εἶνον, ΕἘοθαίαπο ἴα 
οαρτία]6 α᾽ δἰ 4685 γτοὶβ 40 Ῥϑυβθ. 

6. Οοπβίχα 882: ἐπιβατὸς τῷ χτλ. χρυσίῳ (οἵ. πούϑ 1 ἄπ οΠΔρΡ. 1). --- Ἐπιβατός 
856 αἰῦ ἀπ τὰν οὰ απ Ροβί ίοη οὰ 1] δὰ ἴδο!]θ 4θ ἀόπηθν 1᾿ αβϑϑαύ. (Ο᾽ 6ββϑδὲ 
16 οοπύϊπυδέϊοι. 46 18 τηδέδρβοτθ ἀπωχυρωμένος ... ἀνάλωτος: ἴὰ ταῤῥαρβοιθ 
Θμδηρθ ἄγθο χαταχεχλυσμέγος.) ' β 

7. ον. ἴὰ ἔπ ἄὰ οἰδρ. χχ, οὰ ΡῬ]αίδταθ αὐύϊοαϊθ ἀνθὸ ργδοϊβίοι οοὐξθ 
ἱτηραὐαύϊομ. 

8. Οὐχ ὁμοίως, βϑουδ-απέοπαᾶθ ἱχαγὸς. 
9. ᾿Επεὶ τούς γε κτλ. (οἵ, ποθ 16 ἀὰ οπαρ. 1χ). (85 ταοβ. ἀτηδηθηΐ 1ᾳ Θο0η- 

οἰαβίοι ἀθ 1466 οχρυίτηδθ ἄδη8 1ὰ ἀθυηϊὸσθ ΡΏγα86 ἀὰ ομᾶρ. Χπι, ἰΔό6 ἀοπῦ 
ποὺβ αγαϊθηὺ ἀδίουγπόβ 165 αἀθὰχ Ῥυθιηἰσθ5 ῬΉΤα865 ἀὰ ργόβθηῦ οπδρ το. 
«αν, ρον 66 ααἱ οϑὺ 468 οὔ δίθιυβ 868 οοῃὐθιη ρου αἴ η8, θα. » 

10. Ἐπιφυόμενος, 5 ΔΟΒΔΥ ΘΙ ΟΟὨ ΤΌ. 
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ἐστιν (1). Ἱστοῤρεῖ δὲ καὶ Θεόφραστος (5) ὅτι, τῶν ᾿ϑηναίων ἐπί 

τινὰ πιροβαλλομένων αὐτὸν κατηγορίαν, εἶτ᾽, ὡς οὐχ ὑπήχουε, ϑ8ο- 

ρυβουμένων((3), ἀναστὰς εἴσιεν" «Ὑμεῖς ἐμοὶ, ὦ ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι, 

συμβούλῳ μὲν, κἂν μὴ ϑέλητε, χρήσεσϑε᾽ συχοφάντῃ δὲ(") οὐδὲ 

ἂν ϑέλητε.» 
Σφόδρα δ᾽ ἀριστοχρατιχὸν αὐτοῦ πολίτευμα χαὶ τὸ περὶ ᾿ντι- 

φῶντος (15) ὃν ὑπὸ τῆς ἐχχλησίας ἀφεϑέντα συλλαβὼν ἐπὶ τὴν 
ἐξ ᾿Ζρείου πάγου βουλὴν ἀνήγαγε, καὶ παρ᾽ οὐδὲν τὸ προσχροῦσαι 

τῷ δήμῳ ϑέμενος ἤλεγξεν ὑπεσχημένον Φιλίππῳ τὰ νεώρια ἐμ- 

πρήσειν" καὶ παραδοϑεὶς ὃ ἄνϑρωπος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀπέϑανε. 

Κατηγόρησε δὲ καὶ τῆς ἱερείας Θεωρίδος (15). ὡς ἄλλα τε ὅᾳ- 

διουργούσης πολλὰ καὶ τοὺς δούλους ἐξαπατᾶν διδασχούσης " καὶ 

ϑανάτου τιμησάμενος (1) ἀπέχτεινε (18). 

ΟΗΑΡΙΤΕᾺΝ ΧΥ. 

““έγεται δὲ καὶ τὸν κατὰ Τιμοϑέου(ἢ τοῦ στρατηγοῦ λόγον, 

11. “αβεῖν. Οἵ, ποΐθ 2 ἀπ ομδρ. ΧΣιΙ. 
12. Οὗ ποίϑθ ὃ ἀὰ ομδρ. χ. 
18. Θορυβουμένων, ἐενηνἐυναγοἐζυι. 
14. Συχοφάντῃ δὲ, βουθ-Θηὐθπάθπ οὐ χρήσεσϑέ μοι. 
15. ντιφῶντος. ῬοΥΒοΠηδρΘ αἰ 1675 ᾿ποοηπι, Οοὐΐθ αὔαϊτθ οϑῦ ἡδοοπίόθ 

ῬᾺΥ Τότηοβμὸομθ 1αϊ-τηδτηθ ἀδη5 16 ργοθὸβ ἄθ 1ὰ Οὐμγόηη (δ8 182-158), οὐ 
Ῥίπαραυθ (Οοηέν  Τ)ὀηιοδίϊιδηο 88. θ2-68) δ ρᾶυ]6 ὁρϑίθτηθηῦ. Πόιηοβίῃὸηθ, 
4αΐ ἀναϊν 565 ταίβοηβ ῬΟῸν οὗἶα, π αϊῦ ρᾷ8. αὰθ ὁ ἔαὺ 1αϊ-τηδτηθ ααἱ ἐὑγὰ- 
ἀαϊδθιὶ Απϑρποῦ ἀθναπῦ 1᾿Ατόοραρθ. ῬΡ]αΐαγαπθ, α᾽ δαύγθ ραγὺ, γδρρογίθ 1685 
μι 865 ἱποχϑοϊΐοιηθηΐ, Ἰουβα α᾽}} 1α͵586 οπίθηαγθ αὐ Ἀπ ΡΒοη δαγαῖϊὺ ὁ6 ᾿ἰντό 
Ρὰν ΤΑτδοραρο δὰχ Οπζθ (παραδοϑείς) ῬΟῸΤ δέγθ τοῖβ ἃ ταουὺ. (1,88. Οη26, 
ἃ Αὐμὸποβ, δίαϊθπέ ἀπὸ τηαρὶϑυγαύαγθ ΡΟ] Ἰοἰαῖτθ αἱ γ61]11ῦ ἃ Τ᾿ Θχδσαϊοη 468 
Ῥόπαόβ Ῥγοηοποῦθβ ρὰν 165 ὑγὶθυπαυχ.) ΤιΑτγέοραρθ, δὰ ἔθιιρβ 8 ἢ ὅ- 
τηοϑύμὸπθ, π ἠουίββαϊδ Ρ]ὰ8 αἴ ἀπ ῥα ΐβϑαηοθ 8] γϑαουΐαθ]θ; 11 π Ῥουναϊ, 
ἄδηβ ᾿᾿εβρὸσθ, αὰθ ἀδίέξδνον. ἃ ἀπ ὑγθαμπαὶ ροραϊαῖτθ 1᾿δοδυβό αα᾽}} οομβί- 
ἄδῥαϊθ οοτητηθ ΘΟΌΡΘΌ]6, οὐ ο᾽οδὺ δυβδὶ ο6 αὐ] αὐ: Απύρμοη ἕαΐ οοπᾶδτηπό 
ῬΑ 6 ἸΌΎΥ. 

16. Τῆς ἱερείας Θεωρίδος. Οδἐία ργδίγοβθθ Τ᾽ δουβ ραγαῖῦ δέ" 18. τη δ Π16 
Ῥούβοῦπθ αὐ ἀπ οογίαϊπθ ΤΉ ΘΟΥ5, ἀθ Τιθηπο8, αὐ Π γοὶϊδ ἄδῃβ α᾽ δυῦγοϑ 
ἰοχίδβ δυοῖν ὁΐό οοπάατηηόθ ἃ τωοσὺ ἃ ἴὰ βαϊΐ ἄτη ῥγοοὸβ αἸταριό δ (ἀσε- 
βείας) οὐ ποίατησηθηῦ ἃ οασ8θ 46 ργαύϊαθ8 τηδρία 85 οὗ ῬΘΥΠΙΟΙΘι865 8ῸΧ- 
α061165. 6116 ὀὐαϊξ δἀοππηδθ. 

17. Θανάτου τιμησάμεγος, ΘΟμΟΙγ6 ἃ Ιὰ Ῥοίπθ ἄθ τιουὲ, γθαπόνν 1ἃ τηογῦ. 
18. ᾿“πέχτεινε 588 ἀτἰῦ 6 1᾽δοοαϑαῦθαν ααἱ ἔαϊῦ ΟΠ ἀπ Υ ἃ τηοτῦ. 
Ομ. ΧΥ.] 1. Κατὰ Τιμοϑέου. ΤὐαἴαϊιγΘ, ΑΡΟΙ]οάογα οοπύτο Τίταούμόθ ἃ ὁἐό 

Ρ]αἰ 69. ὁπ. 862 αν. ὅ. Ὁ. Ῥότιοβέμβοηθ π' ἐὐαϊθ Δ]οῦβ ἂρό αἀὰθ ἄθ 22 οὰυ 28 
88. [)6 ἀἰβοοῦῦβ Ῥυομοηοό ΡῈ ΑΡΟΙΠΟάοΥΘ ἀδη5 οϑίθ αἰ ξαϊτθ 58 ὑσοῦνθ ἄδη8 
ἴᾳ φο!θούϊοιι αὶ ποὺϑ 8 66 σοῃβουνόθ αἰ Ὅθαγυθβ 46 Τότηοπύβδηθ: οἷ ογοὶΐ 

" 
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ᾧ χρησάμενος ᾿Απολλόδωρος εἶλε() τὸν ἄνδρα τοῦ ὀφλήματος, 
“Ιημοσϑένης γράψαι τῷ ᾿“΄πολλοδώρῳ (5), χαϑάπερ χαὶ τοὺς πρὸς 
Φορμίωνα χαὶ Στέφανον(), ἐφ᾽ οἷς εἰκότως ἠδόξησε (5). Καὶ 
γὰρ ὃ Φορμίων ἠγωνίζετο λόγῳ (5) 4ημοσϑένους πρὸς τὸν ᾿4πολ- 
λόδωρον, ἀτεχνῶς χαϑάπερ ἐξ ἑνὸς μαχαιροτπωλίου (1) τὰ κατ᾽ 
ἀλλήλων ἐγχειρίδια πωλοῦντος αὐτοῦ τοῖς ἀντιδίχοις. 

Τῶν δὲ δημοσίων λόγων ὃ μὲν χατ᾽ ᾿Α'νδροτίωνος καὶ Τιμο- 
χράτους καὶ ᾿ἀριστοχράτους ἕτέροις ἐγράφησαν(8), οὕπω τῇ 

αΟἿἹἹ] πἾδ ῬὈ85 ἃ ἐἰό ὀοΥῦ ραν Πότηοβιῃὸοηο, Ῥ]αΐαγαπο, αὐἱ ΘΙ Ῥ]οἱΘ 16 τηοὺ λέγεται, 
ὯΘ 856 ρογίαϊὺ ἀφ)]ὰ ρᾷ5 σαγαμὺ ἃ 1᾿δαὐμϑηίοι 6. ΤΙτηού 66 ὀξαὶῥ 418 ἀὰ οὐἸδ ὈΤΘ 
ϑόπόγα] αἰμόπίθη ὐποπ, οὐ ἔαπὺ 1Ἰαϊ-τηδτηθ Ῥοπᾶάδην ἀπ νἱηρίαϊπθ απ Π668 
ἸῸπ 685 δι τ δχ 165 Ῥ]ὰ8 ὨΔΌ1168 οὗ 165 Ῥ]ὰ5. ϑιηρὶουόβ α᾽ Αἰ μὸπθβ. ΑῬΡΟ]]ο- 
ἄοτο δίαϊῦ 16 418 ἀπ τίομθ Ὀδπαῦῖον Ῥαβίοῃ. 1] γδοϊδιηαὶ ἃ Τιτηούμόθ 16 
Ῥαϊουηθηὺ α᾽ανᾶποθθ, ἀοηὺ 16 ἰοΐβ] 86 τηοῃΐαϊ ἃ 4600 ἀγδοῆτηθβ ἃ Ῥϑίπθ, 
αἱ ἀναϊθηῦ ὀνδ ἔαϊίθβ. 1418. ἃ 66] 1- οἱ ΤΥ 80} Ρδγθ. 

2. Εἷλε τοῦ ὀφλήματος. «Ἴ ϑτταθ ἠπαϊοϊδῖνο: 16 ὐ σομάδιηπον ἃ δοαυϊείον 
Ια ἀοίΐο.» 

8. Πρὸς Φορμίωνα. Τι6 ἀἰδοουγβ οοπΐγθ 16 Ῥαπαυΐοῦ ῬΒΟΥΤηΐοη. ααἱ 56 
ἰγοῦνθ ἰηβόγό ἀδὴβ πούγϑ οο]δθοίίοηῃ ἀότηοϑύμπόπίαθ, ἃ ὀξό δουὶϊδ Ῥοὺ ὑπ 
οογίδϊη ΟἸΤΎβῖρΡρθ, πόροοϊαηῦ δύ δηρῸν ἀοτηϊο]ό ἃ Αἰπὸμπθβ, οὖ ῬΟῸΣ 800 
ἔγὸγθ, ἀδπ8 ἀπ Ῥγοοὸβ τουϊαηῦ 50} (65 ὑγαηβδούϊοβ ΘΟΤΩΤΊΘΓΟἾΔ165, οὖ ααὶ 
ἀοϊῦ ἃνοὶγ ὁϊό ρ]αϊᾷδ νϑὺβ 826 ἂν. 7. Ὁ. Π| ραγαῖθ ρῬϑὰ ῬγοΡ8 018 αὰθ 66 
Βοῖῦ ὑη6 οοαντθ δϑαϊποηύίααο ἀρ Πόμηοβιπομθ. 

4. Καὶ Στέφαγον. 1,6 ργοοὸβ ΑΡο]]οᾶογθ οομίγθ ῬΒΟΥΤηΐοΙ δῦ ἅπ6 Θαπ86 
οὐΙὸργθ. 16 ὈδπαΌΟΥ οὖ ΔΥΠΓΘ᾽ αὐμδηΐθη Ῥαβίοῃ, θα τηοαγϑηῦ (πὶ 870 
αν. . Ο.), Ἰαϊδβαιῦ ἀθὰχ ἢ]8, Αροϊ]οάοσθ, δὲ Ῥαβίοιὸβ. ααἱ ἐναϊ τηϊπθασ. ἢ 
ἀγαὶϊῦ Ῥαββό 81] ἀθ 88 ἕδγίαπθ οὐ ἄθ 88. Ῥᾶπαὰθ ἃ ὑπ ἀθ 868 δῇγδηθη 8, 
ῬΒουτηΐοῃ, δὰ οουλαηὺ 4685 ΔΗ δῖνοβ 46 1ἃ τηδίϑοῃ. ἄθρι!β 46 Ἰοῃριι68 δμη668. 
Α Τοχριραύίοη ἂὰ 81}, ααἱ οοἰποίαϊ ἀνθὸ 1 ταδήουἐό 46 Ῥαβιοϊὸβ, ῬΒου- 
ΤηΪοη ΥΘΠαΙ 565 Θοτηρίθβ οὐ σϑουῦ 4865 μόγι ϊογ8 ἀθ Ῥδβίοῃ. ἅπθ ἀδομαῦθθ 
ῬΙθίηθ οὖ θηὐὸυθ, ΠῚ β᾽ δέ} ἃ Βοη. οοτηρίθ, οὐ δὺ ἕοσίαπθ. ΑΡοϊ]οάοσθ γϑυβϑβις 
ΤΊΟΪΠΒ. ὈΙΘΠ ἀδη8 8585 δῇϊαίγοβ. ΠΟ νουϊαὺ ΤΟΥΘΗΪ 80} [6 Ῥαββό, οὖ ἱπέθηΐα 
Ὧη6. δοίϊοῃ πα ]οίαῖΡθ οοηίγο ῬΕογτηΐοπ, [αἱ τϑοϊατηδηῦ ῬΟῸΡ 88. ραγὺ ἰὰ 
τηοίοϊό ἀ᾽ἀπ6 βοιητηθ 4θ 20 ἰα]θηΐβ ἀοπὺ 1] ργδίθπαᾶδιύ αὰθ ῬΒοντηΐοη π᾿ αναῖὶῦ 
Ῥ85 τϑηᾶμ οοτηρίθ. Ῥόμηοβεμὁῃμθ οοτηροβα 8105 16 θθδὰ ραίἄουθ. Ὑπὲρ 
«Φορμίωνος, ααἱ ἑαὺ Ῥγοποπούό ἀθναηὺ 165 προ ΡῈ" ὑπ δὶ ἀὰ ἀόΐοπαθαν, 
ῬΒονυηίοη ϑαὺ ραΐῃ 46 οαῖιδθ (γθῖβ 860 «ἂν. ὅ. Ο.). Θόδουἑό ἀθ 8ὲ ἀθιηπᾶθ, 
ἈΑΡοΠΠοάοτθ ἔαϊθ ἀπ ὑθηὐαθνθ ΡΟῸΣ ΤΘΥΘΩΪ 80 ἰὼ ὉΠ086 ἱαρόθ: 1] ἱη θηΐθ 
η6. δοίϊοη θῃ ἕδπχ ὑέτηοίρπδρθ οοπέγθ ϑίθρβαμαβ ααἱ ἀγαῖϊὺ ἀόροβό ἄδπβ 
16. ῬΓΘΙΏΪΘΙ Ῥγοοὸβ η΄ ἴδνθαῦ ἀθ ῬΒουμΐοθ. Ἀρο]οᾶοσθ, ἄθνθηα ἃ 66 
τηοτηθηῦ ἀἢ 8116. αὐ1]6 ὯΘ Πότηοϑυμοηθ ἄδηβ 165 [αὐδθϑ 46 1ὰ Ῥίδοθ ραθ]ίααθ, 
οὈὐϊηῦ ἄὰ ργαπα ογαύθαν 41} αἱ ὀογίνῖν 16 ἀἰβοουνβ, ααἱ ποὰΒ. ἃ δί6 φοῃ- 
βουνό, Οοηΐγθ ϑέορίαηιδβ (185 ἀἰβοοῦγβ: 16 βθοοῃᾷ ἀἰβοοῦγβ οομπέμθ 16 Τηδπη0 
Ῥαγαῖν π᾿ δίσθ ρὰβ ἀρ Τ)ότιηοβυμὸπο). 

ὅ. ᾿Εφ᾽ οἷς εἰχότως ἠδόξησε. ἘΠῚ βοτηπιθ, Πόπιοβυμοπθ ναὶ ρ]αἰ6 βι0- 
ορϑδιγοιηθηῦ 16 ῬΟῸΣ ϑὺ 16 οοῃέγϑ. 

0. “όγῳ “ημοσϑένους, ἄνθο ἀπ ἀἰβοοῦγθ, δὴ τόοϊναηῦ ἀπ ἀἰβοοῦγβ Θοτη- 
Ροβό ρᾶὺ ᾿έιηοβυμῥηθ. 

7. Καϑάπερ. ἐξ ἑνὸς μαχαιροπωλέου. Τὶ ἴααῦ, ῬΟῸΡ σοιαργοπᾶγο ὁ6 ὑγαϊῦ, 
86 ΤΆΡΡΘΙΘΡ 49 16 Ῥὸγθ ἀθ Ἰ)διηοϑυ βὸπβ ὁέαϊθ ΔΡΤΩΌΓΊΘΙ. ν 

8. Ὁ μὲν χατ᾽ ᾿Αἀνδροτίωγος χαὶ. Τιμοχράτους καὶ ᾿«ἀριστοχράτους ἑτέροις 

ΟΝ» “δῶ, Δι 
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πολιτείᾳ προσεληλυϑότος αὐτοῦ (5) δοχεῖ γὰρ δυοῖν ἢ τριῶν καὶ 
τριάκοντα γεγονὼς ἐτῶν ἐξενεγχεῖν τούς λόγους ἐχείνους (19)}" τὸν δὲ 
κατ᾽ ᾿Τριστογείτονος αὐτὸς ἠγωνίσατο (3), καὶ τὸν περὶ τῶν 
ἀτελειῶν(") διὰ τὸν Χαβρίου παῖδα Κτήσιππον, ὡς φησιν αὐ- 
τὸς (5), ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσι, τὴν μητέρα τοῦ νεανίσχου μνώμενος. 
Οὐ μὴν ἔγημε ταύτην, ἀλλὰ Σαμίᾳ τινὶ συνῴχησεν (33), ὡς ἱστορεῖ 
4ημήτριος ὃ άγνης ἐν τοῖς περὶ συνωνύμων (1). 

Ὁ δὲ χατ' «Αἱσχίνου περὶ τῆς παραπρεσβείας ἄδηλον εἰ λέ- 

ἐγράφησαν. 1,8 ἀἰβοουῦβ οοπέγε Απαγοίίοη, δοοαβό αΠ]όραΙ 6 ἀδη8 18 ῥσο- 
Ῥοβιξϊου ἃ ἀπ Ἰοὶ, ἃ ὀϊό ὄογῦ ρᾶγ Πόπηοβίμβομθ Ῥοὰσ ἂπ οογίαϊπ ΠΙΟάΟΓΘ 
8η 865-884 «ἀν. 7. (0; οἸαϊ δοηέγα Τιμιοογαΐε οϑὺ ἂἃθ 868-852, δὲ 1] ἃ ὀ{ό 
ῬΓΟΠπΟποό ῬΔΓ 16 πιῦτηθ Ὀιοάοτθ, ἄδπθ ἀπ πουγδδα Ῥγορὸβ αἱ διαϊν 18. ϑαϊίο 
Ὧθ Ἰ᾽᾿αἴαῖτθ Απαγοίίοη. 1,6 αἰβοοῦγβ οορέγε ΑΥϊβίοογαΐο ἃ ἰδ οοτηροβό ῬουΓ 
ας γοἹὸβ ἀδὴβ ἅπ Ῥουγβαϊξα ᾿πϊοίαῖτθ. ἀα Τηδῖηθ σΘηΓδ, δὲ ἀοἷύ δύσα ῥῬϑὰ 
Ῥοβίδυ θα ἃ οο]αῖ οομέγα ΤΙτηοογαίθ: 882-851. --- ϑδουβ-οπῦ. ὁ χατὰ ἀθναπὺ 
165 ἀθὺχ δυΐγθβ ΠΟΙῚΒ ῬΙΌΡΙΒΒ, Τιμοχράτους οὐ ᾿Φριστοχράτους. 
9. Οὔπω τῇ πολιτείᾳ προσεληλυϑότος αὐτοῦ. Τ)έταοβιπὸπο αναὶξ ἀ ]ὰ ρῥγὶβ 
Ια. ῬΆΓΟΙΪΘ ἀδπ8 Ῥαββθιη ] θ. ἀὰ ῬΘΌΡΙΘ δὴ ϑ8ϑῦ4-ϑὅ8 ῬΟῸΣ ῬΥΟΠΟΠΟΘΥ 16 α18- 
ΟΟΌΓΒ αΙΐ 810) [68 ΘΨΗΙΠΙΟΥ 68, οὐ Ἰ'δηπθθ βαϊνδηΐθ ῬΟῸ ῬΆΓΙΘΙΡ 6. ἔα 46 
Μέρ!ορο! δ. 1,65 τηοὲβ οὕπω χτλ. πὸ βοηῦ ἄοῃο υγδῖβ αὰ6 ΡῈ. τὰρροτὺ 
δὰ χατ᾽ ᾿ἀνδροτίωνος. 

10. “οχεῖ γὰρ... .. ἐχείνους. ἸἩ)δταοβέμδηρ, ὀϊαπὺ πιὸ δὴ 88 οὐ 884, ἐἰαἰξ 
οββού νοιηθπὶ ἂρέ δ 85 ου 88 8η5 1018 68 Ῥτοοὸβ. Τιτηοογαΐθ οὐ Αὐϊβίο- 
ογαίθ: 11] π’αγαὶῦ αὰθ 80 88 8)ὰ τηοτηθηῦ ἀ6 οδαὶ α᾽ Απαγοίϊοη. Ῥ]αίαγααθ 
ΠΘ 8 ΧΡΕΙΤΗΘ Ῥ88 “ἄγθὸ ὑἢ Ραγἕαιθα Θχδούϊαο, 

11. Τὸν δὲ χατ᾽ ᾿.«Δριστογείτονος αὐτὸς ἠγωνίσατο. 1] Υ ἃ ἀ8}8 1ἃ οοἸ]οοὐϊοη 
ἀδτηοβίπόπίαπθ ἀθὰχ ΡΙαἰ ἀοΥ 618 κατὰ ᾿«Πριστογείτονος. ΑὐἸδίορ!ίοπ, ἀἐ θν 
6 ΤΕ αὺ οὐ ῥεῖνό ρὰγ οοπβέφιρηξῤ 46 865 ἀτοὶΐβ ροϊξίαπεβ (ἄτιμος), Ῥτθ- 
πδὶδ οοροπμάδηΐ ἰὰ ῬΆΓΟΪ]Θ ἄδηβ 1᾿΄δββθιη Ὁ] 66 ἀπ Ῥϑαρ]θ. 1 γαΐθυν ΤυυοῦνρΘ, 
6 οοποοσὺ ἅγϑο Πέτηοβίμδηθ, ---- ἂἃ 66. αὰ8 τὰρρογίθηῦ ῥ᾽] βία 5. δα θυνβ 
ΔΠΟΙΘΠΒ, -- αἰγίρθα οοπέγθ [πὶ ἀη6 δοσαβαύίοῃ ΡΒ απαΘ 501 66 ομοῖ. 1,6 
ΒΘΟΟΠα (68 ἀθὰχ ἀἰβοοῦγβ σοηδεσνόβ σομέγο Αγϊδίησίέοη οϑὺ ὑπ ῬῸΓ ΘΧρι- 
οἷοα α΄ 6016. 1,6 Ῥυϑιηῖον, οοηῃβίαόγό οοτήστηθ δα μθηθααθ ρᾶν Ρ]Ιαἰαγαπθ οοτη- 
τὴ6 ΡῈ ἴα ΡΙαρατύ ἄθβ ἃποίθηβ απὶ 16 οἰὐθηῦ, πθ ἀοϊῥ σθρθπάδηὐ Ρὰ8 1} 616. 

12. Περὶ τῶν ἀτελειῶν. Τιορέϊηθ, δὴ 886 ἂν. 4“. Ο., ἀναϊὺ ἕαϊθ Ῥάββθὺ ὑπ 
οὶ Ῥογρίδην 1 ΔΡο θη. α᾽Ἰπητη απ ἐόβ. ἀοπὺ ᾿ουϊββαϊοπύ ῬΙπβίθανβ ΘΟΠ ΓΙ ΒΌΔΌ]685 
ἃ Αἰβὸποβ. [μ8 ,Ἰθαπθ Οἰόβίρρϑ, 8158 46 Ομδθυίδβ, ρουγβαῖν! ἀθναπῦ 16 ῬΡΘαΡ]6 
Τ᾽αθτορϑέϊοι 46 οοὐΐθ Ἰοὶ: ᾿ότηοβιμβὸμθ. ραυὶα Ῥοὰν αἱ; 118 δατοπὺ σαϊὶη ἀ6 
Οδ1188. 

18, Ὥς φησιν αὐτὸς. Α ἄθικ ΤΟρΡΥΪβθ5, δὰ ἀδραὺ οὖ δὰ ὃ Τῦ ἀθ 1ἴὰ 1}- 
ἐϊηϊοηηε. 

14. ᾿4λλὰ “Σαμίᾳ τινὶ συνῴχησεν. Ἐϊηξοπᾶο2 14 8116 ἄπ οοΐοι (ο] τοῦθ) 
αὐμόπίοθμῃ. ἐδ}. ἃ ϑαπιοβ. ΟἹ ὯἼ6 βαϊῦ ρᾶ8 ᾿᾿δῃπόθ ἀὰ τηδγΐαρο ἀθ Βότηοβ- 
ὑμβὸπθ; οὴ 848, 1] «ἐἰαῖν τηδῦ]ό. 

16. ̓ Μημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς περὶ συνωνύμων. Ῥοιιθύσίαβ ἀθ. Μὰἃ- 
δηόδίθ, οὐἸααθ οὔ ΡΟΙΥΡΤΆΡΗ6 τϑποτητηό, οὐῃἐθιηροταίῃ ἀθ Οἱοότομ, [μ6 ἐἰΐτθ 
οχδοὺ ἀθ θανταρθ δυσαθὶ Ρ]αἰαγαὰθ 56 τοΐοτθ ὀὐαῖΐ Περὶ τῶν ὁμωνύμων 
ποιητῶν τὲ χαὶ συγγραφέων, 
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λεχται (15) καίτοι φησὶν Ἰδομενεὺς (17) παρὰ τριάχοντα (13) μόνας 
τὸν «4ϊσχίνην ἀποφυγεῖν. ᾽..41λλ᾽ οὐχ ἔοικεν οὕτως ἔχειν τἀληϑὲς, 
εἶ, δεῖ τοῖς περὶ τοῦ στεφάνου γεγραμμένοις ἑχατέρων (19) "λό- 
γοις τεκμαίρεσϑαι. ἸΠέμνηται γὰρ οὐδέτερος αὐτῶν ἐναργῶς οὐδὲ 
τρανῶς ἐχείνου τοῦ ἀγῶνος ὡς ἄχρι δίχης (20) πιροελϑόντος. Ταυτὶ 
μὲν οὖν ἕτεροι διαχρινοῦσι μᾶλλον. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΥ͂Ι. 

Ἢ δὲ τοῦ 4ημοσϑένους πολιτεία φανερὰ μὲν ἣν ἔτι χαὶ τῆς 
3 - , - 

εἰρήνης ὑπαρχούσης, οὐδὲν ἐῶντος () ἀνεπιτίμητον τῶν πραττο- 
΄ ς Ν - , 2 εἰ φ|ι αὶ Εἰ 9 ᾽ “ " 

μένων ὑπὸ τοῦ ἸΠακεδόνος, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ξχάστῳ (ΠῚ τὰράττοντος τοὺς 
᾿ϑηναίους καὶ διακαίοντος ἐπὶ τὸν ἀἄνϑρωττον. Διὸ καὶ παρὰ 
Φιλίσχιτῳ πλεῖστος ἣν λόγος αὐτοῦ (5)}" καὶ ὅτε πρεσβεύων δέχὰα- 

{ , τος(4) ἧκεν εἰς Παχεδονίαν (5), ἤχουσε μὲν ἁπάντων ὃ Φίλισεστος, 
3 - Ν Ν , 2 , Ν Ν , , »ν(6 
ἀντεῖστδ. δὲ μετὰ πιλείστης ἐπιμελείας πρὸς τὸν ἐχείνου λόγονί(θ). 

) ᾿ »" 3) » 

Οὐ μὴν ἔν γε ταῖς ἄλλαις τιμαῖς καὶ φιλοφροσύναις ὅμοιον αὑτὸν 
τῷ 4ημοσϑένει παρεῖχεν, ἀλλὰ χαὶ τιροσήγετο τοὺς πιερὲ .««4- 

16. Ὃ δὲ κατ᾽ Αἱσχίνου .. . λέλεχται. Οπ δἀτηοῦ δυϊουγα ὰϊ απ 16 
Ῥιοσὸβ ἄθ 1᾽ 4 ηιϑαδϑαᾶδ ἃ δἰδ ρ]αἰᾶδ: οὐ οϑῖα, θη 844-848. Τότηοθυπὸοπθ 80- 
οὐβαὶϊῦ ΕΒοΟμΐπθ αἰ ανΟΙΡ ὑγαμὶ 565 ἀθυοὶγβ α᾽ διηραδβαᾶθαν (παραπρεσβείαξ), 
Β᾽ ὁἰαπῦὺ νοπᾶὰ ἃ ῬὨΠΡΡΟ. 1 πη θαββαάθ ἀοπί 11 8 ἀρὶὺ δῦ 68116 ααἱ Ραγοϊ 
Α᾽Αὐπὸμποβ 16 8 ἄὰ τηοῖβ 46 τη οΐοι (αΥΥ1}) 846 ῬΟῸΣ ΤΘΟΘΥΟΙ͂Ρ ἰ6 861- 
τῆϑηὺ ἄθ ῬὨΪΠΙΡΡΘ ααἱ ἀδναὶν ΘΟΏΒδοῦον 16 Ῥαΐω αἰΐο (ὁ ῬΙΗοοΡαΐδ. 

17. ᾿Ιδομενεύς. Ἰἀοτηόηόδ. 46 1ματηρβααῖθ, ὁδὸν οὐ ἃιηὶ 4 Ερίοανο (16 86] 
οϑὺ τηοσῦ θὴ 270 ἂν. 7. Ο.. ' 

18. Παρὰ τριάχοντα μόνας; βΒουδ-οθηΐοθαα ψήφους, 
19. “ΕΞκατέρων. ἸἩθδτηοϑιμβὸπθ οὐ ΕΒ 1 π6. 
20. “ίχης, 16. ἐγὶραπα], Εἰ ἔγαπραΐβ: ὑδηῖν ἃ Τ᾿ αὐμαἀήθηδε. 
σι. ΧΥΠ). 1: Οὐδὲν ἐῶντος. ϑουδ᾽θηΐθηθζ, ΡΟυ ἔτ Ια οομδβύγοὐΐοι, 

πολιτεία οὖσιι ἀοναοί οὐδὲν ἐῶντος. 
2. Ἐφ᾽ ἑχάστῳ, ἃ Ῥγοροβ 46 ὁμβδαᾳὰθ οῃοβθ, ο᾽ βδὐ-ἃ- αἰ γϑ᾽ ἃ ῬΥΌΡοΒ. 9 ἐθαῦ. 
8. Ἢν λόγος αὐτοῦ. Οπ ἀϊῦ ἐπα! γθτωτηθπὺ λόγος ἐστί τινος ου ἐστὶ περὶ 

τινος, 11 οδὰὸ ααθϑέϊοη ἄἀθ απθ]αα ἀπ. ὁ 
4, Δέκατος, Ἰωἱ αἰχίδτηθ: ο᾽θδ -ἃ-αἰγο αὐ} δύ ραγύϊθ αἴὑπ δι θαββαᾶθ 

Θομηροδόθ ἀ6 αἷχ ἀόδρυϊέδ. 
ὅ. ᾿Ηχεν εἰς Μακεδονίαν. 1] 8᾽ρὶ' ἄδ 1᾽ διηθαββαᾶθ αὐἱ ργόραγα 16 Ῥαΐν: 

6 ῬΙυιϊοογαίε οἰ αὐἱ 8586 τοπᾶϊῦ δὲ Μαοόδοίϊημθ ἐοὰὺ δὰ οοτητηθποοηθηῦ (6 
απ 846 ἃν. 5. 6. ἱ 

6. Πρὸς τὸν ἐκείνου λόγον. Ἐομίπὸ, ἄδηβ 16 ἀἰβοοῦΒ 50 14 Ὁ} α88αο, 
88. 837-88, αἰ 7αδύοιηθην ἑοὰὺ 16 οοπίγαϊγο: Ὡς δ᾽ ἤλθομεν καὶ ἐχαϑεζόμεϑα, 
ἐξ ἀρχῆς πρὸς ἕχαστον τῶν εἰρημένων ἐνεχείρει τι λέγειν ὁ Φρίλιτιπος, πλείστην 
δὲ εἰχότως ἐποιήσατο διατριβὴν πρὸς τοὺς ἐμοὺς λόγους". .. .. πρὸς δὲ 
“Ἰημοσϑέγνην τὸν οὕτω χαταγελάστως ἀπαλλάξαντα οὐδ᾽ ὑπὲρ ἑνὸς, οἶμαι, δὲε- 
λέχϑη. Ο᾽ εδὺ ἃ ογοῖτα αὰθ Ρ]αἰαγαθθ, ἀὐαπὺῦ ὁ6 ῬαΒΒαΡ ἀδῃ8Β᾽ 1 168, ἃ, ΡῈ 1Π6 
ἔααϊθ ἀθ τηόπηοίγθ, ὑγαημβροῦίό ἃ Πόιηοβυπὸπθ ὁ6 αυ Εἰβομίπθ ἀἰβαϊ ἀρ 
Ταϊ-τηθηηῷ, 

 Φ  ΎΥΥΥΨΥΥΥΥΥΥ ΨΥ 
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σχίνην ( καὶ Φιλοχκράτην(8) μᾶλλον. Ὅϑεν ἐπαινούντων ἐχείνων 
τὸν Φίλιπτιον, ὡς καὶ λέγειν δυνατώτατον καὶ κάλλιστον ὀφϑῆναι 
χαὶ νὴ Δία συμπιεῖν ἱκανώτατον, ἠναγχάζετο βασκαίνων ἐπισκχώτι- 

«ς Ἁ - . , κ᾿ . -“ 2 

τειν, ὡς τὸ μὲν σοφιστοῦ, τὸ δὲ γυναικὸς, τὸ δὲ σπογγιᾶς εἰη(93), 
λέως δ᾽ οὐδὲν ἐγκώ 10 βασιλέως δ᾽ οὐδὲν ἐγκωμιον (19). 

ΟΗΑΡΙΤΈΕ ΧΥΠ. 

2 " 7 ᾽ Ν - 2 ν , “- Ἃ 

Ἐπειδὴ δ᾽ εἰς τὸ πολεμεῖν ἔρρεπε τὰ τίράγματα, τοῦ μὲν ᾧι- 
λίππου μὴ δυναμένου τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, τῶν δ᾽ ̓4ϑηναίων ἐγει- 
ρομένων ὑπὸ τοῦ 4ημοσϑένους, πρῶτον μὲν εἰς Εὐβοιαν ἐξωρ- 
μησὲ τοὺς ᾿4ϑηναίους καταδεδουλωμένην ὑπὸ τῶν τυράννων 
Φιλίππῳ (1)" καὶ διαβάντες, ἐκείνου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἐξή- 
λασαν τοὺς Ἰαχεδόνας (3). Δεύτερον δὲ Βυζαντίοις ἐβοήϑησε καὶ 

7. Τοὺς περὶ «“ἱσχίνην. Οἱ περί τινα, ῬΟῸΣ ἀέβίρτον 1ἃ ῬΘΥΒΟΠΠΘ 868]0 
ἃοπέ 16 ποῖὴ βαὶϊ περί, ϑϑὺ ἂπ μο]]πίβτηθ ἔγόαπθηὺ Ομ 165 δαΐθαυβ. 46 18 
ἀδοαᾶάθηοθ. Τἃ πῦδηοθ ἄπ ουθο ἰοὶ ρϑαὺ δίγθ οοηβουγέθ ἃ ρϑὰ ρῥγὸδ. θῇ 
ἔγαπραῖβ: 168 Εβοϊυϊηηθ οἱ 168 Ῥ]ηϊοογαίε (ἘΒομίπθ, ῬΗΠοογαΐθ οὐ 168 δαΐγοϑ 
46 Ἰϑὰν ρῥαγἐϊ). 

8. Καὶ Φιλοχράτην. ῬΕΙΠοοταΐα, ἄπ ἄδτια α Ἡδρποηίθ (“γνοῦς, Θη Αὐν1α6), 
ογαΐθαν ᾿πῆπθοηῦ ἀὰ ρμᾶγύϊ τηδοδάοπίθη, ἄθ πιῦγβ ἀόδογιόθβ. Ο᾽ ϑδὺ 80} 588 
Ῥγοροβι οι. αὰ6 165 Αὐμόπίθπβ οπίατηὀσθηῦ οὴ 846 468 πόροοριαίίομβ ἄνθὸ 
ῬΉΠΙΡΡΘ δὴ γὰρ 6. 1ὰ ραῖχ. 1,6 ὑγαϊθό αὶ δὴ σέβαϊία ρογίθ 80} που. 

9, Τὸ δὲ σπογγιᾶς εἴη. Ἰιὰ Θποοτο Ρ]αὔαται 6 Βοιη Ὁ]6. 56 ΒΟΥ ΘΏΙΡ νϑριθηηθηῦ 
εὐ ἱποχϑοίοιηθμὺ 46 ἄθιχ ραββαρθβ ἀὰ ρ]αίάονον α Ἐἰβομίπο ἀδη8 1᾿ δαῖτ 49 
ΤΑτηθαββαᾶθ. ΟδΙαΐ-οἱ νγδοοπέθ (δξ 561-62), ααθ, Οἰόβίρμον ἀγαηύ αἰ ἦθ 
ῬΆΠΙΡΡ6 ἄδη8 1 Δββθιηθ]έθ ἀπ ρϑυρ]8, δὰ τοίουν 4θ 1ὰ Ῥυθιλὸγθ διη θαββϑθ, 
4αἾ ἐξαϊθ θθαὰ, ἀουό, ἀ ἀπ Θχοθ]θηΐθ τηότηοῖσο οὐ Β80116 ἃ Ῥδυ]Ὲγ, θηβη 
Ῥοπ Ῥανθαν, Ῥότηοβέμδμθ β8᾽ ὁἐαϊξ ἱπβουιῦ δὲ ἕδυχ οομίγθ ο6. ἰότηοϊρηᾶρθ: 
Ραΐβ, δὰ ὃ 112, αὰθ Πότηοβίπδηθ, Ιογ5 46 1ὰ βθοοῃᾶθ διηθαββαᾶθ, ομουοῃδηΐ 
ἃ 586 ἔαίτϑ υδ]οῖ" δυργὸβ 4 ῬΆΏΠΡΡΘ, αργὸβ ΔΥΟΙ" θχροβό 868 ὑϊΐγθβ ἃ [ἃ 
Τοοηηδίββαποθ ἀθ ΡΆΠΙΡΡΘ, νου]αῦ ΡΔ]Π16 1 τα Ρο [6586 αα}} ἀνϑὶῦ ΘΟΤΩΠΊ186 
ἄδη5 Ἰ᾽οοοαβίοη αὐ π. νἱοπὺ ὅθ αἴτθ, δὴ β᾽αἀγοββαηῦ ἃ ῬΏΠΙΡΡΘ ἀδη8β 168 
ἰθυταθ 46 γοϊοὶ; Οὐχ εἶπον ὡς καλὸς εἶ" γυνὴ γὰρ τῶν ὄντων ἐστὶ χάλ- 
λιστον" --- οὐδ᾽ ὡς δεινὸς συμπιεῖν, σπογγιᾶς τὸν ἔπαινον ὑπολαμβάγων τοῦ- 
τον εἶναι" -- οὐδ᾽ ὡς μγημογνιχὸς εἶ, σοφιστοῦ τὰ τοιαῦτα γομίζων ἐργολα- 
βοῦντος ἐγκώμια εἶγαι. 

10. Βασιλέως δ᾽ οὐδὲν ἐγκώμιον. ἘϊπιξθπάοΖ: Οὐδὲν δὲ (τούτων) ἐγκώμιον 
(εἴη) βασιλέως. 

Ομ. ΧΥΠ͵Π. 1. Εἰς Εὔβοιαν ἐξώρμησε... .. Φιλίππῳ. Ῥαηβ ἴὰ 86 Ῥηβὲρ- 
ρῖχιιο, ααἱ ζαῦ Ῥγοποποόθ οη 841, ἀόϊὰ Πότηοβυμοηθ αἰξίσο 1᾿ αὐὐθηύοη 468 
Αὐπμόπίθηβ βὰν ἴθ ἄδηρον πὶ τόβαϊξθ βοὰν Αὐμὸποβ 46 1 ὁ Ὀ]}:]ββοταθηὺ 40 
ἐγγαηβ ἀόγουόβ ἃ ῬΕΠΙΡΡΟ θη Επρθόθ, ποίατητηθηῦ ἃ ΟΠ 8]οἷ5. οὐ ἃ Οτόϑ. 827: 
Αἱ δ᾽ ἐν Εὐβοίᾳ πόλεις οὐχ ἤδη τυραγνοῦνται, καὶ ταῦτ ἐν νήσῳ πλησίον Θη- 
βῶν χαὶ ϑηνῶν; Οἵ, ρΡΙυβ Ἰοΐῃ, 88 88 οὐ δ7 ἃ 66, οἱ Οομγοηηο, ἃ 801]. 

2. ᾿Εξήλασαν τοὺς Μακεδόνας. ῬΙαἴάταπθ. 56 βοανίθπὺ 1οἱ 490 Ἰόπιοβίμὸομο, 
Οοιγοηηα, 8 87: ᾿ἘΕπειδὴ τοίνυν ἐχ τῆς Εὐβοίας ὁ Φίλιππος ὑφ᾽ ὑμῶν 
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Περινϑίοις ὑπὸ τοῦ Μακεδόνος πολεμουμένοις, πείσας τὸν δῆμον, 
3 " »-»-Ὕ - . 

ἀφέντα τὴν ἔχϑραν καὶ τὸ μεμνῆσϑαι τῶν περὶ τὸν συμμαχικὸν 
ς , Ἷ -»" , - ἡμαρτημένων ἑχατέροις πόλεμον (8), ἀτιοστεῖλαι δύναμιν αὐτοῖς, 

ξ ΡΒ Α - ὑφ᾽ ἧς ἐσώϑησαν(). Ἔπειτα πιρεσβεύων χαὶ διαλεγόμενος τοῖς “Ἐλ- 0 τγ δεν δονις 5 
Ν ᾿ ’ Ν ς Ν λησι καὶ παροξύνων (δ), συνέστησε σελὴν ὀλίγων ἅπαντας ἐπὶ τὸν Φί- 

ἰχὸ “ , Ἂ ᾿ » 

λισστον, ὥστε σύνταξιν γενέσϑαι πεζῶν μὲν μυρίων χαὶ πενταχι- 
σχιλίων, ἱππέων δὲ δισχιλίων, ἄνευ τῶν πολιτιχῶν δυνάμεων(θ), 
χρήματα δὲ καὶ μισϑοὺς εἰσφέρεσϑαι τοῖς ξένοις προϑύμως (1). 

ε᾿ ᾿ θ 5 5 - , 8 , 3 , - Π ς - θτε καί ) φησι Θεόφραστος, ἀξιούντων τῶν συμμάχων ὁρισϑῆναι 
τας εἰσφορας, εἰπεῖν Κρωβύυλον(9) τὸν δημαγωγὸν, ὡς οὐ τεταγ- 
μένα σιτεῖται “τόλεμος (19). 

᾿Επηρμένης δὲ τῆς “Ελλάδος πρὸς τὸ μέλλον καὶ συνισταμένων 
,» κ᾿ , 2 , 2 - χαν εϑνη καὶ πόλεις Εὐβοέων, ᾿“χαιῶν, Κορινϑίων, Πεγαρέων, 

«Ἱευκαδίων, Κερχυραίων(:1), ὁ μέγιστος ὑτιελξίττετο τῷ Δημο- 

ἐξηλάϑη τοῖς μὲν ὁπλοῖς, τῇ δὲ πολιτείᾳ χαὶ τοῖς ψηφίσμασι (χἂν διαρραγῶσί 
τιγὲς τούτων) ὑπ᾽ ἐμοῦ κ. τ. Δ. Τα, Θδτηραρτθ δὲ Εμθόθ ἄοπὲ ἢ] 5 8ρὶ ἰοὶ 
οϑὺ 1ὰ ἀθαχίῤτηθ ἅθ 961105. ααὟ ἀϊγίρσθα ῬΠοοίου, οὐ ἀοϊθ ἔοπιθον θην το η 
6 840 ἃν. ὅ. 6. 

8. Περὶ τὸν συμμαχιχὸν .. . πόλεμον. Ἐπ 867, ΟἸϊο, ΒγΖαποθ, ΒμοᾶθΒ 
οὖ οβ 8᾽ ὀἰαϊθηὺ ἀδίβομόβ 46. 1᾿8]]Πἰᾶποθ αὐμόπίθηπθ: α᾽οὰ ἅπθ ρΈΘΙΤΘ, Ρθη- 
ἀδηῦ Δα 6116 168 Αὐμάηϊθηβ ὄὀργουαγόγθηῦ ἄθ8 ρογίββ βθῃβι 168, οὗ αἱ 86 
ὑθγταΐπϑ, Θῃ 855 Ρδ} 18. Γθοοπηδίββαηοθ ἀθ 1᾿πάόρθηάδποθ ΔΌβοϊαθ 68 1168. 

4. ᾿Αποστεῖλαι δύναμιν αὐτοῖς, ὑφ᾽ ης ἐσώϑησαν. Ῥότποβίμὸπθ, 88 ῬΠδβὲρ- 
Ῥίηνιο, ἃ 19.20: Οὐδὲ δοχεῖ μοι περὶ Χερρονήσου γῦν σχοπεῖν οὐδὲ Βυζαν- 
τίου, ἀλλ᾽ ἐπαμῦγαι μὲν τούτοις, χαὶ διατηρῆσαι μή τι πάϑωσι. Ἐὺπ᾿ 840, 168 
οἴογίβ 46 Ἰδόπιοβύμδηθ δου  ββοηΐ ἃ 16 οοποϊαβίουη ἀπ δ᾽] ποθ θηΐτθ 
Αὐῃὸμθβ, Βυζαηοθ οὖ Ὀ] β᾽ ΘΒ δαΐγθ8 ν11168 ἀ6 ΗΠ] ϑροηῦ (ΑὈγ 405), 68 
1165 (Πα 66. οὐ ΟὉγουτθ) οὐ ἄχ οοπύϊηθπὺ (γον. ποίθ 7 ἄὰ ομᾶρ. χυτὴ. 
ῬΆΠΙΡΡΘ τηθὺ 16 βἰὸρθ ἀθναπὺ Ῥόγιπίμθ, ροτὺ 46 1ὰ Ῥγορομέίθ, Ῥαΐβ 5ὶ- 
τη] ϑπότηθηῦ ἀθναπὺ Βύζαηοθθ. Ὀθὰχ δβοϑᾶσθβ ϑηγογόθβ ϑβιοοθββιγθιηθηῦ 
α᾽Αὐμὸπθβ, βοὺβ 186 δοχημηδηδοιηθηΐ 46 Οματὸβ οὐ 46 ῬΒῃοοίομ, δὰ βθοοῖγβ α(θ 
ΒυΖᾶποθ, ἤγθηῦ ὀομοῦον 1ὰ ἀουθ]6 αἰΐδαπθ ἄθ ῬὨΠρΡΡΟ (889). 

δ. Παροξύνων, βοιδ-οπέοηᾶα αὐτούς. : 
0. Τῶν πολιτιχῶν δυνάμεων, ο᾽ Θϑ -ὰ-ἅϊτ6, Ῥοὰν ομδαὰθ ν1116, 165. ἐγοῦρθ8 

πατοῦσα ἀθ. οἰδογθηβ 46 οϑὐξθ ν1116 τηδτηβθ, ΡΥ ορροβιθίομ ΔῸΧ ΤΠΘΓΟΘΠΔΙΓῸΒ 
ξένοι). 

Ἴ. Ἔπειτα πρεσβεύων. . .᾿. τοῖς ξένοις προϑύμως. ῬΙαΐαταιθ 8βαϊῦ ΘΠΘΟΓΘ 
οὶ Ῥότηοδεπὸπθ (Οοεγοηηθ, 8 227): ᾿.1λλ᾽ ὅμως ἐκ τοιούτων ἐλαττωμάτων 
ἐγὼ συμμάχους μὲν ὑμῖν ἐποίησα Ἑὐβοᾶς, ᾿Αχαίους, Κορινϑίους, “Θηβαίους, 
Μεγαρέας, ““ευκαδίους, Κερκυραίους (ργόβ. Ῥᾶρθ, πού 4), ἀφ᾽ ὧν μύριοι 
μὲν καὶ πενταχισχίλιοι ξένοι, δισχίλιοι δ᾽ ἱππεῖς ἄνευ τῶν πολιτικῶν δυνα- 
μέων συνήχϑησαν" χρημάτων δ᾽ ὅσων ἐδυνήϑην ἐγὼ πλείστων συντέλειαν 
ἐποίησα. 

8. ἽΟτε χαὶ, ο᾽οδὲ ἄδηβ οοὐξθ οἰτοοπβίδποθ 416, Β6Ίοη ὙΒόοργαβίθ, ἕο. 
᾿.9. Κρωβύλον, βοδυϊαᾳαθὺ ἃ Ἠδρόείρρο: οὗ, ᾿᾽ανγαπί-ἀθγηϊὸτθ ποίθ ἄὰ ομδρ. 1χ. 

10. Ὅτε..... πόλεμος, « Βοϊϊιηι ἀφηιθηϑοὸ ποῦ, ραϑοῖ... . Μοίαρβοια ἀποία 
ἃ νἱοία ΒΟΥ τη, αἱ Ὀὰ8 Β[ΠρῚ}}8 ἴῃ ΒΙΠρΊ]08. ΙΏΘΠ865 ἀαθαμΐαν απαύθου 
τη 061 Τταπηθηΐ, Ιἀαπθ ἀδηνιθηβιη ἀϊοθθαίαν, αὖ ἀπποίαῦ Ποπαύαβ δὰ Τογθηῦ. 
Ῥπογηνίοη., 1, 1: Θμοα {6 τἰποὶαϊξζηι υἱὰ; 46 ἀδηιθηδο 8ιιο, ϑἷο.» 

11, Ἐπηρμένης δὲ... Κερκυραίων. ΟἿ, 16 οἰναίίοη ἃθ Πόπιοβιπὸπθ ἃ 
ΙΪὰ ποίθ 7 οἱ -ἀθββαβ. 
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᾿ »- 4.219 , ,ὔ - ΄ 
σϑένει τῶν ἀγώνων, Θηβαίους προσαγαγέσϑαι τῇ συμμαχίᾳ, 
χώραν τε σύνορον τῆς ““ττιχῆς καὶ δύναμιν ἐναγώνιον ἔχον- 
τας, καὶ μάλιστα τότε τῶν Ἑλλήνων εὐδοχιμοῦντας ἐν τοῖς 

Ὑ » ᾿ 2 -" 

ὅπλοις. ἮΝ δ᾽ οὐ ῥᾷδιον ἐπὶ(13) προσφάτοις εὐεργετήμασι τοῖς 
" . ΄ ’, «ς Ν - ’ 

περὶ τὸν Φωχιχὸν πόλεμον τετιϑασευμένους ὑτεὸ τοῦ Φιλίππου 
μεταστῆσαι τοὺς Θηβαίους, καὶ μάλιστα ταῖς διὰ τὴν γειτνίασιν 

“ - 2 

ἁψιμαχίαις ἀναξαινομένων (3) ἑχάστοτε τῶν πολεμιχῶν πρὸς ἀλ- 
λήλας διαφορῶν ταῖς τιύλεσιν. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΥΎΠΙ. 

Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ Φίλιππος ) ὑπὸ τῆς περὶ τὴν άμφισσαν 
εὐτυχίας ἐπαιρόμενος εἰς τὴν ᾿Ελατειαν ἐξαίφνης ἐνέπεσε καὶ τὴν 
Φωχίδα κατέσχεν, ἐχ:τετιληγμένων τῶν ᾿4“39ηναίων καὶ μηδενὸς 
τολμῶντος ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ βῆμα μηδὲ ἔχοντος ὃ τι χρὴ λέγειν, 
ἀλλ᾽ ἀπορίας οὔσης ἐν μέσῳ χαὶ σιωπῆς, παρελϑὼν μόνος ὃ 4η- 
μοσϑένης συνεβούλευε τῶν “Θηβαίων ἔχεσθαι" καὶ τἄλλα παρα- 
ϑαρρύνας χαὶ μετεωρίσας, ὥσπερ εἰώϑει, ταῖς ἐλπίσι τὸν δῆμον 
ἀπεστάλη πρεσβευτὴς μεϑ᾽ ἑτέρων εἰς Θήβας. Ἔπεμψε δὲ καὶ 
Φίλιτεττος, ὡς ἸΠαρσύας (5) φησὶν, ᾿4μύνταν μὲν καὶ Κλέανδρον 
χαὶ Κάσανδρον ἸΠαχεδόνας (8), Ἄδομῦ δὲ Θεσσαλὸν (4) καὶ Δικαί- 
αρχον() ἀντεροῦντας. 

Τὸ μὲν οὖν συμφέρον οὐ διέφευγε τοὺς τῶν Θηβαίων λογισμοὺς, 

12. ᾿Επί, ἃ Ἰὰ 5Ξαϊξα 6. 
18. «᾿ ναξαίνω 56 αἰῤ 46 ὈΠΘΒΒαΓ68 τδοθιησηθηΐ ἔθ πηό65 (ἃ ὉΠ ΓΟΌΥΤΘ 51 ἢ 

165 ἔγοϊίθ οὰ σταίίβ (ξαένω).» 
Ομ. ΧΥΠΙ.] 1. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ Φίλιπιπος. -.. 1,6 τόοϊέ 46 ἴοι 668 

ὀνόποιηθηΐβ, ααὶ ρου γθηῦ ΡΟῸΣ Αἰμὸποβ ἃ 16 ἀόξαϊξθα ἀδοϊβῖνα ἀ6 Οπό- 
Τομῃέθ, δϑὲ τδοοηΐό δὴ ἀόέαὶ! ΡῬὰγ Πέπηοβιπμοπο ἄδη5 16 αἰΒοοῦ 8 501 16 Οὐοι- 
γοηΉο, 88 148-191. 

2. Μαρσύας. Μαγδγαβ, 46 Ῥ611α, ἔγὸσθ ἃ Απύϊροπα ἴ6 Τίαδοηιο, ἕαὶ δ]ονό 
ἄνθο ΑἸθχαπᾶγθ. ΠῚ ἑαῤ ᾿᾽'δαΐθῃῦ ἀἀπθ ἰβέοίὶγο ἀ6 Μαοόδοίῃβ ἄθρυϊβ 165 
ΟΥΡΊΠ68. ᾿πβαυ ὰ 1᾿Θχρέαϊέϊοπ α᾽ ΑἸοχαπᾶρο 16 αἀγταμα δὴ ϑυυῖθ, αρτὸβ ἴὰ ἴοῃ- 
ἀαίίοη. α᾽ ΑἸοχαπάσγιθ (381 ἂν. δ. Ο.). Αὄ 1 Ῥαΐβι]]6 6 ΟἾγρτο (806). ΜΑγβγἃ8 
Θοτητηδηδ]ῦ 16 οθηΐγθ βοὺβ Πβπιϑέυ 8. 

8. ᾿Δμύνταν ... καὶ Κλέανδρον χαὶ Κάσανδρον ΜΜαχεδόνας. Οπ 16 8δὰὺ- 
ταὶ αἰτθ βὶ οδὲ Απγηΐαβ οὖ 66 ΟἸόαπᾶγθ βοπὲ 165 πηδτηθθ ααἱ βοηῦ ΘΟΠτι8 
ΘΟΙΏΠῚΘ ΘΟΙΙΡΑΘΉΟΠΒ α᾽ ΑἸΘχϑ παν θ, ΟἹ ἸρΉΟΤΘ 486] 6βῇ 66 Οδββδπᾶνθ, (ἃ 1] π6 
ἕαυξ Ρᾶ8 οοῃΐοπαᾶγθ ἄῦθο Οαββαπᾶγθ (16 ἢ]5 αἀ᾽ Απθραίθυ) ααἱ ἀθνίηΐ Ρ]08 
ἰαγὰ τοὶ ἀ6 Μαεοδάοϊπα. 
4. “Ιάοχον. .. Θεσσαλόν. Οὗ Ῥέπιοβεμδπο, 8" ἴα Οομγοηηα, ὃ 296: Ἔξα- 
πατῶντες χαὶ διωιρϑείροντες, ἕως δούλους ἐποίησαν, Θετταλοὺς ἄο χος, Κι- 
γέας, Θρασύδαος. Ν 

ὅ. “ικχαίαρχον. ῬΘΥΒΟΠΠΑΡΘ ἱποῦππα α᾽81ΠΠ6Ὲ}5. 
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ἀλλ᾽ ἐν ὄμμασιν. ἕχαστος εἶχε τὰ τοῦ πολέμου δεινὰ, τῶν. Φω- 
κικῶν ἔτι τραυμάτων (6) γεαρῶν παραμενόντων" ἡ δὲ τοῦ ῥήτορος 
δύναμις, ὡς φησι Θεόττομιττος (1) ἐκριτείζουσα τὸν ϑυμὸν αὐτῶν 
χαὶ διακαίουσα τὴν φιλοτιμίαν ἐπιεσκότησε τοῖς ἄλλοις ἅστασιν, 
ὥστε καὶ φόβον χαὶ λογισμὸν καὶ χάριν ἐκβαλεῖν (8) αὐτοὺς ἐν- 
ϑουσιῶντας ὑττὸ τοῦ λόγου πρὸς τὸ χαλόν. Οὕτω δὲ μέγα καὶ 
λαμτιρὸν ἐφάνη τὸ τοῦ δήτορος ἔργον, ὥστε τὸν μὲν (ίλιτοττον 
εὐϑὺς ἐπικηρυχεύεσϑαι δεόμενον εἰρήνης, ὀρϑὴν Ῥ) δὲ τὴν “Ελλάδα 
γενέσϑαι καὶ συνεξαναστῆναι (19) πρὸς τὸ μέλλον, ὑττηρετεῖν δὲ 
μὴ μόνον τοὺς στρατηγοὺς (11) τῷ 4ημοσϑένει ποιοῦντας τὸ περο- 
σταττόμενον, ἀλλὰ χαὶ τοὺς βοιωτάρχας, διοικεῖσϑαι (13) δὲ καὶ 
τὰς ἐχχλησίας ἁπάσας οὐδὲν ἧττον ὑπ᾽ ἐκείνου τότε τὰς Θηβαίων 
ἢ τὰς “41ϑηναίων, ἀγαττωμένου σιαρ᾽ ἀμφοτέροις χαὶ δυναστεύοντος 
οὐ χαχῶς οὐδὲ τιαρ᾽ ἀξίαν, καϑάπερ ἀποφαίνεται Θεόπομττος (33), 
ἀλλὰ καὶ πάνυ προσηχόντως. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΙΧ. 

Τύχη δέ τις ἔοικε δαιμόνιος ἢ περιφορὰ πραγμάτων (Ὁ εἰς 
ἐχεῖνο χαιροῦ συμπεραίνουσα τὴν ἐλευϑερίαν τῆς “Ἑλλάδος ἐναν: 
τιοῦσϑαι τοῖς τιραττομένοις, καὶ πολλὰ σημεῖα τοῦ μέλλοντος 

6, Τῶν «Φωχιχῶν. .. τραυμάτων. Οδ Βοπὺ 165 Τπόραϊπβ ααἱΐ, 6η 866 οἱ 
8δῦ ἃν. 4. Ο., δηραρόγοπὸ οοηίγθ ἰὼ ῬΒοοΙάθ 1 Ἰαῤΐθ ὀοηπθ 5οὰ8 16 ΠΟΤῚ 
Ὧ6 8δοομᾶδ σιοῦγ6 ϑαογέο οὐ ααἱ ἄστα ΘΗΥΪΤῸΝ Οἷχ 8π8. [65 ῬῃοοΙ ἴθ η8 
τοραγθηῦ 468 ΒΘΟΟΌΓΕ, Θηΐγθ δαΐγοβ, 468 Αὐμόπίθηβ. ῬΈΠΙΡΡΘ 86 τοῖδ ἄπ οὔἱό 
465 ΤΏ 6 Όαῖη8, οὖ ὁ6 ᾿ξαξ 1αὶ αὶ Πηϊῦ Ρδ ΔΥΟΙΡ Ταϊβοη (6 ἴα τὑόβίβίαποθ 46 
16 ῬὨοοΙαΘ. 

7. Ὥς φησι Θεόπομπος. ὙΥΟΙΙ (ΠαγαΉσιοθ (6 Τόηιοϑβιιδηιδ, Ὁ. ΧΧΥ): 
«1, ΒΟΥ Θ ἢ Τπόοροπιρο ἃ Ῥᾶγ]6ό ἀαηβ ἴθ8 ἐδγηιθ8 αἀὐα υἷῦο αἰὐηιῖν αὐτο, 
χιιοίγιιο 6 ηιαμυαῖΐδε σγᾶσο δὲ σοηιηια ηιαῖργό Ἰυΐ, ἃ6 ο6. βασοὸβ ορέθπα ῬδΡ 
ΙΔ ῬΟΙ αὰθ οὐ Ῥ6Ιοαᾳῦθποθ ἀ6 Τόπμιοβίμὸοηθ.» 

8, Ὥστε χαὶ φόβον ... ἐχβαλεῖν. Μοϊοὶ ὯΠ6 ῬΆΓΆΡΉΓαΒΟ. ἀθ ο6. Ῥαββαρθι: 
«Ὥστε τοὺς Θηβαίους ἐπιλαϑέσϑαι χαὶ τοῦ περὶ τῶν συμφερόντων λογισμοῦ, 
χαὶ τοῦ φόβου τῶν παρὰ τοῦ «ριλίππου προσδοκωμένων δεινῶν, χαὶ τῆς ὀφει- 
λομένης ἐχείνῳ χάριτος ἐπὶ τοῖς προσφάτοις εὐεργετήμασι. » 

9. ᾿Ορϑήν, ἀδρουΐ (φρτγϑίδ ἃ ΤΩΔΤΌΠ61). 
10. “Συνεξαναστῆγαι: δηΐθηᾶθζ τῷ “ημοσϑένει. : 
11. Τοὺς στρατηγούς. 1,68 βέγαἰδρ68, ο᾽ Θϑἰ-ἃ-αἴνθ 165: σόπότδτιχ ἃ Αἰπὸπο8. 
12, Ζιοιχκεῖσϑαι. «Ἐὺ οβυοϊθηῦ 165 ἀββθιη ]όθ5 46. οοπβϑὶϊ ἃ ΤΉΘθο5. δαββὶ 

Ῥΐθῃ. τ ΡΊ68. Ρδ1 ΤῸ, ΘΟΤΆΤΏΘ. 061168 ἀ᾽ΑὔὮθηθβ.» (Ατηγοί.) 
18. Καϑάπερ ἀποφαίνεται Θεόπομπος. Τόοροτηρθ, ἄδηβ βοῃ Ὠἰβέοϊθ, Ὧ8 

τηϑηααδῖῦ δασαὴθ οοοαβίοῃ ἀθ ἀέηρτον 168 ρσυαπαβ ΒΟΙΉΤη68 δὐμόπίθηβ ἃ Ρ- 
Ῥαγίθπαπῦ ἂὰ Ῥαῦϑϊ ἄπ ῬΘΌΡ]6, οὐ βρῥοϊα]οτηθηῦ Πότηοβεμὸηθ. 

Ομ. ΧΙΧ. 1. Τύχη δέ τις... πραγμάτων. «αοίαπο ἰαίαϊθ ἀθϑέϊπμόθ δὲ 
γὅνοϊαξίου 4165 αἰαιγ 8.» (Ατηγοὶ) 



ΡΥ ΤΥ ΟΡ τ τα 

ΡΠ ΤΑΒΟΟΕ, Υἱῖ ΡῈ ῬΕΜΟΒΤΗΣΝΕ δ5] 

2 , 7 ὃ [ο , Ν 2 ΄ ᾿ 
ἀναφαίνειν, ἐν οἷς ἢ τε Πυϑία δεινὰ προυφερε μαντεύματα, καὶ 

" - 

χρησμὸς ἤδετο παλαιὸς ἐκ τῶν Σιβυλλείων (2) 

Τῆς ἐπὶ Θερμώδοντι μάχης ἀπάγευϑε γενοίμην, 
αἰετὸς ἐν νεφέεσσι χαὶ ἠέρι ϑηήσασϑαι(ϑ). 
Κλαίει ὁ νιχηϑεὶς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλε. 

Τὸν δὲ Θερμώδοντά φασιν εἶναι παρ᾽ ἡμῖν ἐν Χαιρωνείᾳ πο- 
« ΙΝ γ , , ΝῚ , Ἵ «ς - Ἁ - ᾿ 

ταμὸν μικρὸν εἰς τὸν Κηφισὸν ἐμβάλλοντα. ᾿Ημεῖς δὲ νῦν μὲν 
2 Ὶ --. ϊ οὐδὲν οὕτω τῶν ῥευμάτων ἴσμεν ὀνομαζόμενον, εἰκάζομεν δὲ τὸν 

χαλούμενον ἵμονα Θερμώδοντα τότε λέγεσϑαι" καὶ γὰρ παραρ- 
- ν ἈΠ ’ [τ ᾿, «ο »' 

ρεῖ παρὰ τὸ Ἡράχλειον, ὅπου χατεστρατοπέδευον οἱ “Ἑλληνὲες 
χαὶ τεχμαιρόμεϑα τῆς μάχης γενομένης αἵματος ἐμπλησϑέντα 
χαὶ νεχρῶν τὸν ποταμὸν ταύτην διαλλάξαι τὴν προσηγορίαν. Ὃ 
δὲ Δοῦρις(4) οὐ ποταμὸν εἶναι τὸν Θερμώδοντά φησιν, ἀλλ᾽ ἱστᾶν- 
τας τινὰς σχηγὴν χαὶ τιεριορύττοντας ἀνδριαντίσχον εὑρεῖν λίϑινον, 
ὑπὸ γραμμάτων τινῶν διασημαινόμενον ὡς εἴη Θερμώδων, ἐν ταῖς 
2 , ,᾿ }}9 , "ἢ δὴ- νι τὼ ΄ ᾿ ᾿ ᾿ἀγχάλαις φέροντ' ᾿“Ἱμαζόνα τετρωμένην (δ)" ἐπὶ τούτῳ δὲ χρησμὸν 
γ ΕΥ 6 ᾿ ' 
αλλοὸν ᾳδεσϑαι (6) λέγοντα 

΄“ 

Τὴν δ᾽ ἐπὶ Θερμώδοντι μάχην μένε, παμμέλαν ὄρνι" 
τηγεί( τοι κρέα πολλὰ παρέσσεται ἀνϑρώπεια. 

2. Τὰ Σιβυλλεῖα, τοῦθ }} 46 ργορμόξιθβ 4θ βῖῃυ1165. 11 ἔδαὐ ΟΌΒΘυν  " 418 
14 Ῥγύπῖθ, ργδύγθβϑβθ αΑΡοΟ] Ιου. ἃ ὈθΙρμθ5, αὐ πὸ ἀόδνοιαιῦ 1 Ἀνθ αὔθ 
Ἰουβα α᾽ 8116 ὀῤαϊῦ 4.58156. Β0} 8501 ὑγόρ! 6, π᾿όῥαϊῦ Ρὰ8Β 1πΠ6 510 116: 1ἸΠΒΡῚ Δύο ἢ 
(165 5Β|Ὀγ1165. νϑηαϊ ἀθ 1. Ὧ6 ὀθυύαι πΠθ8 Βοῦγοθβ ἀοηὺ 61165. Ῥαγναϊθηύ, οὐ 
οοὐΐθ ᾿πβριγαύϊοη ὀξαιϊῦ Ῥϑυτηδηθηΐθ. 

8. Αἱετὸς, νεφέεσσι (ροῦν γέφεσι), ἠέρι, ϑηήσασϑαι (ροῦγ, ϑεάσασϑαι), 
ἴουτηθ8 ἀθ ἴὰ Ιδῃριθ ὁρίαυθθ. υδηῦ δὰ 8608, ϑηΐθηᾶθζ: ὥστε ϑέάσασϑαι, 
ῬΟι ἴ6 ὑοῦ δὴ αἷρ]θ, ἀὰ Βααὺ 4685 4178. : 

4. Ὃ δὲ Δοῦρις. Ὄυγ᾽ῖβ, ὑγγαπ ἀθ ϑαπῖοβ. ϑὅοη ἔγὸσο Τυγπούθ τοιηροῦίᾶ 
ὯΠ6 ἴοϊβ ἃ Αἰῃμὸπθϑθ, δὰ οοποοῦγβ ἦθ οοιηδαϊθ, 1ὰ νἱούοῖγθ βὺ} Μόπδῃσυθ 
(Υ 292). Τὰ Ῥυϊποῖραϊθ ὠὐντθ ἀθ θυ 18. ὀίαϊθ ἀπὸ ᾿ϑίοῖγθ ἄθ ατὸοθ οὐ 
46 Μαδοέδοϊημθ, δὴ νἱηρὺ οὐ. ἀπθίαθ8. ᾿ἰνσθϑ, ααἱ ραγίαιῦ ἀ6 16 τιοτὺ ἃ ἢ ρα- 
τηϊπο 885 οὖ 81]1αἱῦ 1αϑαυ αργὸβ 16 τηοστὺ 46 Τιγβίτηδαπδ (Ὁ 281). 

ὕ. ᾿ἀνδριαντίσχον εὑρεῖν λίϑινον .. .. φέροντ᾽ ᾿Αμαζόνα τετρωμένην. 
« Ο᾽ ἐἰαϊξ,ν αἷὲ Πᾶρπδῦ, «16 ἀϊδα ἀὰ ἤθανο ΤΒουτηθάοῃ ἀπὶ οουϊθ ἄδηβ 18 
Οδρρδάοοθ οὐ ἃῦγτοβθ ἴὰ ρ]αῖπθ 46 ΤΠόταίβουσθ, μα ὅθ ρᾶν 168 ΑΤΩΔΖΟΙΒΒ; 
1] Β'ΡΡ6116 δυϊουγα ὰϊ ΤΠ 6ἢ.» 

6. “4ιδεσϑαι ἀξρομα ϑῆθονα ἀθ σοῦρίς φησι. 
7. Τηγεί. 1,68 Πονίθηβ αἰβαϊθηῦ τῆγος Ῥοὰν ἐχεῖνος, οὐ τηγεί ροῦν ἐχεῖ. φαδηὺ 

ἃ παρέσσεται, ο᾽οϑὺ ὅπ ἴογτηθ ροόίίαπθθ ῬοὰΡ παρέσται. 



8555 ὈΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙ,ΑΙΒΕ 

ΟΗΑΡΙΤΈΝ ΧΧ. 

Ταῦτα μὲν οὖν ὅπως ἔχει, διαιτῆσαι χαλετιόν᾽ ὃ δὲ “ημοσϑένης 
λέγεται τοῖς τῶν “Ἑλλήνων ὅττλοις ἐχτεϑαρρηχὼς, καὶ λαμτιρὸς 
ὑπὸ ῥώμης χαὶ προϑυμίας ἀνδρῶν τοσούτων προχαλουμένων 
τοὺς πολεμίους αἰρόμενος ("), οὔτε χρησμοῖς ἐᾶν προσέχειν(5). οὔτε 
μαντείας ἀκούειν, ἀλλὰ χαὶ τὴν Πυϑίαν ὑπονοεῖν (ὡς φιλιππίζου- 
σαν (5), ἀναμεμνήσχων ᾿Επαμεινώνδου (ἢ) τοὺς Θηβαίους καὶ Περι- 
χλέους τοὺς “ϑηναίους, ὡς ἐχεῖνοι τὰ τοιαῦτα πάντα δειλίας 
ἡγούμενοι προφάσεις ἐχρῶντο τοῖς λογισμοῖς (ἢ). 

ἸΜέχρι μὲν οὖν τούτων ἀνὴρ ἣν ἀγαϑός" ἐν δὲ τῇ μάχῃ καλὸν 
οὐδὲν οὐδ᾽ ὁμολογούμενον ἔργον οἷς εἶπεν ἀποδειξάμενος ᾧχετο 
λιτεὼν τὴν τάξιν, ἀποδρὰς αἴσχιστα χαὶ τὰ ὅπλα ῥίψας (5), οὐδὲ 
τὴν ἐπιγραφὴν τὴν ἀσπίδος, ὡς ἔλεγε Πυϑέας, αἰσχυνϑεὶς, ἐπιγε- 
γραμμένην χρυσοῖς γράμμασιν ΦΗΙΎΧΕΘΟΝ 

Παραυτίκα μὲν οὖν ἐπὶ τῇ γίχῃ διὰ τὴν χαρὰν Φίλισιπος. ἐξυ- 
βρίσας καὶ κωμάσας ἐχοὶ τοὺς νεκροὺς μεϑύων(8) ἦδε τὴν ἀρχὴν 

" 

; ἢ. ΧΧΙ] 1. “αμπρὸς..... αἱρόμενγος, ο᾽ Θϑὐ-ἀ- αἶγα αἰρόμενος (ὥστε) λαμπρὸς 
εἶναι). 

2. Προσέχειν (βϑουδ- -ϑηὐθπᾶα τὸν γνοῦγ), ἴαῖγϑ αὐδθηπίίϊοη ἃ. 
8, Τὴν Πυϑίαν ὑπονοεῖν ὡς φιλιππίζουσαν. ΡΙαίαγαιθ τόβατηθ ἰοὶ 16 Ρ88- 

βᾶρ6 ἀ᾽ Εἰβομίπθ, δοηέγ Οἰδεύρ!ιοη, 8. 180, αυἱ ΘΟΙΉΙΠΘΠΟΘ Δἰη81: ᾿.Αλλ᾽ οὐ 
προὔλεγον, οὐ προσήμαινον ἡμῖν οἱ ϑεοὶ φυλάξασϑαι χτλ., οἱ αὶ 86 θαυ ΤΠ 6. 
ῬδΡ 668 τηοίβ: Ζ“Ζημοσϑένης δὲ ἀντέλεγε φιλιππίζειν τὴν ᾿Τυϑίαν φάσχων. 

4, Ἐπαμεινώνδου. Ἰὰραταϊποηᾶαβ, 16 Ῥ]ὰ8 σγπᾶ σδηόγαὶ δὲ Βοιθῖηθ απ αῦ 
46 Ῥη βίοι ΓΘ 46 Τπὸθ68, τιοτὺ ἃ ΝΙδηὐ πόθ, δὰ πα θα ἄθ Ἰὰ νἱοίοῖνθ αι] τοτῖ- 
Ῥογίαϊξ ΒᾺ7 168 ἜΝ ΠΣ] θη 862 ἂν. “. Ο.,ἕ ἂρδ ἀ᾽ ΘΗ ΓῸπ. 46 ἅη8. 

ὅ. ᾿Αναμιμγήσχων .. .. ἐχρῶντο τοῖς λογισμοῖς. «Ἐπὶ ΘῈ} τοιηοπβύγδης 
ΘΟΙΩΠΊΘ. 068 ἄδθὰχ σταπᾶθ. Ῥουϑοη παρ 68 Ἰὰ ἀγοϊθηύ ἐουβ]ουγ5. θϑύϊτηδ 6. (61165 
ῬΤΟΡμδΙΐο5. π’ββέοϊθπὺ δαΐγθ ποθ αὰ6 οοανουίαῦο ἀθ Ὁ6116 φουδτάϊο, οἱ 
46 5818 Υ ΔΥΟΙΙ ΘΒραγα 11Ζ ἀνοϊθηῦ ἐοΒ᾽Οα75. ἔα δ 168 ΘΠ0568. 4111} γογοίθηϊ 
οϑύγθ ἃ ἴδ 6 Ῥδν ΓΊΒΟΠ. » (Ατπαγοί.) 

θ. μέχρι μὲν οὖν... . χαὶ τὰ ὅπλα δίψας. ΟΥ. . Εβοῖπο, οομέγ 6. Οἰόβι ]ΟΉ, 
ὃ 258, θη Ῥαυ]απῦ Ὧθ Ῥόιπηοβιμὸπο: ᾿Ανὴρ δήτωρ, ὁ πάντων τῶν χαχῶν αἴτιος, 
ἔλιπε τὴν ἀπὸ στρατοπέδου τάξιν. “Αγιδαββαᾷο, 8. 148: ᾿Ἐγράφης λιποταξίου, 
χαὶ τὸν γραψάμεγον Νιχόδημον τὸν ᾿ἀφιδναῖον χθήμασι πείσας ἐσώϑης. 

᾿“γαϑὴ τύχη, ζουταυϊο ἀ6 θὸπ δᾶρανο, αὐ π ροταγαῖν βοινθηΐ, θηΐτθ 
ἀυΐΡοϑ αϑᾶρ68, 6. ἰδία 468 ἀδογοίβ ἀὰ ρϑὰρὶθ ἃ Αὐπὸπθβ. Οἡ ρβϑαΐ δὴ. τᾺΡ- 
ῬΥΌΘΠΟΡ ἰὼ ἴοστηα]6 ἰαὐπθ: Θμοᾶ Κοϊλα Γανιδένιηιηνιο 51. 

8, Παραυτίχα μὲν οὖν... . μεϑύων, Ὅθαχ ὑγα!ξϊοπθ ἀναϊθηῦ σοαγΒ δ η8 
Τδηὐίααϊνό 5} Ῥρξείμαθ ἀ6 ῬΆΠΙΡΡΘ. ἀργὸβ 1ὰ νἱοίοῖτθ ἄθ Ομόγομπόθ, Ὠϊο- 
ἄοτο δ δυΐγθθ διαβθαυβ Τρρογίθην δι881 9616 ἀοηὺ Ῥ]αΐαναιθ 88 ζαϊὰ Ἰοὶ 
Ῥέομβο. Τὐδαΐτθ, τϑργόβθηξέθ Ῥοὰ ποὰ8 ΡΔΡ ΕΠθη οἱ δαβιϊπ, τϑπιοηΐθ ἃ 
ὙΤΠόοΡοτηρθ, αὶ ἀναὶὺ τοίγαοό 1 ἰϑύοίτθ ἀθ 668 ὕβιρ8 80118 16. 101" 16 Ῥ]Ὲ8 
ἔδνουδ Ὁ] ἃ ΡὨΠΡΡρο: Πα υἱοῖξ μὲ υἱοίογθην Ἡδηιο βομεϊγοε; . .. αἔηιε τΐα 
ἐηέον ἑασϊξαηι Ἰαοεἑίανα οὲ ἀοϊογοηι Πιοβέϊιγη, ἐθηιρογαυϊέ, ει ᾿πδῆνιδ αρμα 8ιι08 
οαπϊέαδ86 πϑηῖθ αρια υἱοίοβ ἐπϑιξα88ε οἱαογοίιν. (Ταδέϊη, ΤΧ, 4.) 



ἈΞ Τ' νὴ» 

πονοῦν τ λον ἐπ τον 

ΡῬΙ ΤΑΒΟΕ, ΥἹΕ ΡῈ ῬΕΜΟΒΤΗΝΝΕ 868 

τοῦ 4ημοσϑένους ψηφίσματος ( πρὸς πόδα διαιρῶν(.9) χαὶ 
ὑποχρούων("1)" 

Δημοσϑένης “ημοσϑένους Παιανιεὺς τάδ᾽ εἶπεν (13). 

Ἐχνήψας δὲ χαὶ τὸ μέγεθος τοῦ περιστάντος αὐτὸν ἀγῶνος ἐν 
γνῷ λαβὼν, ἔφριττε τὴν δεινότητα χαὶ τὴν δύναμιν τοῦ ῥήτορος, 
ἐν μέρει μιχρῷ μιᾶς ἑμέρας τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας καὶ τοῦ σώ- 
ματος(13) ἀναρρῖψαι("8) κίνδυνον ἀναγχασϑεὶς ὕπ᾽ αὐτοῦ. 

Διΐχετο δ᾽ ἡ δόξα μέχρι τοῦ Περσῶν βασιλέως" κἀκεῖνος ἔπεμψε 
τοῖς σατράπαις ἐπὶ ϑάλασσαν (15) γράμματα καὶ χρήματα (35) 4ημο- 
σϑένει διδόναι χελεύων χαὶ προσέχειν ἐχείνῳ μάλιστα τῶν “Ελ- 
λήνων, ὡς περισπάσαι δυναμένῳ καὶ χατασχεῖν ταῖς “Ἑλληνιχαῖς 
ταραχαῖς τὸν Ζαχεδόνα. Ταῦτα( 7) μὲν οὖν ὕστερον ἐφώρασεν 
᾿Αλέξανδρος, ἐν Σάρδεσιν ἐπιστολάς τινας ἀνευρὼν τοῦ 4ημοσϑ ἕ- 
γους χαὶ γράμματα τῶν βασιλέως στρατηγῶν, δηλοῦντα τὸ πλῆϑος 
τῶν δοϑέντων αὐτῷ χρημάτων(!8). 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΙ. 

Τύτε δὲ τῆς ἀτυχίας (Π) τοῖς “Ἕλλησι γεγενημένης οἱ μὲν ἄντι- 

9. Τοῦ 4ημοσϑένους ψηφίσματος. ΤΊ 5'δρὶὺ ἀὰ ἀέοτεί, γοίό Ῥὰ" 16 Ῥθὰρ]θ 
ΒΡ ἰὰ Ῥγοροβιζίϊοη ἂθ Πόιηοβϑιίμὸπθ, ααἱ ἀδοϊαγαὶϊ ἰἴὰ σαθυσθ ἃ ΡὮΠΙΡΡΘ. 
ὝονοΖ Ἰθδταοβίμοπθ, Οὐμγοημο, δ 179. 

10. Πρὸς πόδα διαιρῶν, αα ροάφηι ἄϊοϊάδη8, 6τι 18 βοαπᾶδηθ. 
11, Ὑποχρούων, 6η. Ῥαϊίαμπῦ 16 τηθϑασθ. (1,65 υϑῖβ ρυθοβ οὐ [Ἰαὐΐπ8 88 

τϑοϊἑαϊοπε 6 ΘΔ 6Πη0θ.) Οὐτηράγοζ Ἰ᾽δχρυθββίοῃ ἀθ βόηδαπθ: ροάθηι βιιρρίοαεγε. 
12, ΖΠημοσϑένης .. .. εἶπεν. (65 ταοῖβ 56 ἐγσουνθηῦ ἔου ΘΓ ἢ ΥΘΥ5 ἰᾶτη- 

Ῥίᾳιθ ἐέῤτατηδέτ οαἰα]θούίαθθ. 
18. Τοῦ σώματος, 16 οοΥΌ5, ο᾽ εϑὐ-ἃ- αἶγα ἴα υἷα. 
14, ᾿“ναρρῖψαι. ῬΟῸΡ 16 50η8 46 66 τηοὺ, ΘοηρατοΖ ἰὰ ἰγαδαοίϊοη αὰ8 

ἄοππο ῬΙαἴαταπθ ἀ6 18 ῬΆΓΟΪΘ ἀθ Οέβαν δὰ ραββᾶρθ ἄὰ Βυθίοοῃ: ᾿Ανερρίφϑω 
χύβος (ΡΙαΐαγαιθ 8. δαορίό 16 νατίδπέθ αοία αἴδα 650). 

18. Ἐπὶ ϑάλασσαν ἀόροπᾶ ἀϊγθοίθπιθπὺ 46 ἔπεμψε (ποῦ ἀδθ τοῖς σατρά- 
παις). Ἐπίθπαοθζ: ἃ ἰα οδέε ἀ᾽ Α8ὶ6 ΜΊύοι6. 1,65 βαίσαρθβ 46 οδθέξθ τόριοῃ 
5᾿ΔΡρβαἰθηΐ οἱ τ ϑαλάττῃ σατράπαι. 
᾿- 10. Τράμματα χαὶ χρήματα βου ἃ 1ὰ ἔοϊβ ἀ8 τόριτηθ ἃ ἔπεμψε εὐ ἃ δὲ- 
οναι. 

17. Ταῦτα, 668 ΤΒοββϑβ-Ἰὰ, οοὐξθ δὔαδίσθ.. 
18. Ζηλοῦντα τὸ πλῆϑος τῶν δοϑέντων αὐτῷ χρημάτων. Οπ νοϊξ ρὰγ ῬΕϊ- 

Ἰοβέγαίθ {}7͵1ὲ68 (168 βορ]ιδέο8,, Ρ. ὅ88) 46 165 τβόϊθυτβ ρυθοὸβ ἀναϊθηὺ {ϊγό ἂθ 
οοίο ἐσαάϊοη ἀθὺχ τη ΓΘ 8 4Ὧ6. ἀἰἸβοοῦγδ: ἐἢ “ημάδης ἄγει. ἐπὶ τὸν 21η- 
μοσϑένην ταλάντων πεγντήχοντα. δωροδοκίαν, ὡς ᾿᾿λεξάνδρου τοῦτο ᾿1ϑηνκίοις 
ἐχ τῶν «Ἰαρείου λογισμῶν ἐπεσταλχότος (Ῥότηδαθ ᾿Ἰηξοπίθ οοπέγο θόιηοβυμὸμθ 
ὍΠῸ δοοσαβαίίοη 6 οογγαρίϊομ, ΑἸοχαπᾶγο αὐϑηΐ Θηνογό 16 Ῥφύϑανϑ, δχίγαϊθ 
468 τορβίγβ ἀθ Παγῖαβ, 40} ἀναῖῦ τθφὰ ἀὰ ρυαπᾶ τοὶ ὅ0 ἰα]θηΐ5); 29 Ἠό- 
ἔϑηβθ ἀθ Ὀόιηοβεμδηθ (Ζ2Ζ7ημοσϑένης ἐξομνύει τὴν δωροδοχίαν). 

ΘΟ". ΧΧΗ. 1. Τῆς ἀτυχίας, ἃ βανοῖν ἰὰ ἀέξαϊίοΘ. 46. Οπόγοπόϑ. 
23 



854 ἘΡΙΤΊΟΝ ΒΟΟΤΑΙΒΕΙ 

, ε" , Ἴ , 9 - , 
πολιτευόμενοι ῥδητορες ἕπεμβαίνοντες (ἢ τῷ ἁΔἤημοσϑένει κατε- 

͵ 8 3 ΄ 4 ᾿ Ν ἥο ν᾽ πὰ ψοὺς ς Ν - ᾽ 

σχεύαζον (5) εὐϑύνας (4) καὶ γραφὰς ἐπ᾽ αὐτὸν" ὃ δὲ δῆμος οὐ 
μόνον τούτων ἀπέλυσεν (5), ἀλλὰ χαὶ τιμῶν διετέλει. χαὶ πτροχα- 

5 » , ᾿ - - 

λούμενος αὖϑις, ὡς εὔνουν, εἰς τὴν πολιτείαν, ὥστε καὶ, τῶν ὀστῶν 
ἐκ Χαιρωνείας χομισϑέντων χαὶ ϑατιτομένων (6) τὸν ἐπὶ τοῖς 

- ᾿ 2 - - 

ἀνδράσιν ἔπαινον εἰπεῖν ἀπέδωχεν (1), οὐ ταπεινῶς οὐδ᾽ ἀγεννῶς 
φέρων τὸ συμβεβηχὸς, ὡς γράφει χαὶ τραγῳδεῖ(5) Θεόττομτσιος, 
ἀλλὰ τῷ τιμᾶν μάλιστα καὶ χοσμεῖν τὸν σύμβουλον ἐπιδειχνύμενος 

- ’ ᾿ 3 
τὸ μὴ μεταμέλεσϑαι τοῖς σιμβεβουλευμένοις (Ὁ). Τὸν μὲν οὖν 

Ω ΕΥ̓ ς ΄ - . , γ μ᾿ ᾿ 3ὴηὴ 14[1 
λόγον εἶπεν ὃ 4ημοσϑένης, τοῖς δὲ ψηφίσμασιν οὐχ ξαυτὸν, ἀλλ 
᾽ ’ 10 -"Ὕ λ ο, Ἂν 11 ͵ , 
ἐν μέρει (Ὁ) τῶν φίλων ἕχαστον ἐέγραφεν (11), ἐξοιωνιζόμενος 

πάις ὦ , . ν , 19 [ν τὰ 3 , 
τὸν ἴδιον δαίμονα καὶ τὴν τύχην (13, ἕως αὐϑις ἀνεϑάρρησε (Φι- 
λίπτιου τελευτήσαντος. Ἐτελεύτησε δὲ τῇ περὶ Χαιρώνειαν εὐ- 

2. Ἐπεμβαίνοντες. Οἷ. δὰ ομδρ. βαϊνδηΐ, ρ. 866, 1. 4, ἐπισχιρτᾶν τῷ 
γεχρῷ. 

8. Κατεσχεύαζον, πιοϊϊοθαρέι". 
4. Εὐθύνας, ἄθ5 δοίϊομϑ δὴ τϑαδιξοη. ἄθ οοτηρέθ. 
δ. ᾿“πέλυσεν: βουβ-Θηξθηᾶα τὸν “ημοσϑένην. 
0. Ὥστε χαὶ ὀστῶν .. .. ϑαπτομένων. Ο ἐξαϊδ 1ὰ οοπέξατηθ ἃ Αὐμὸπθβ 46 

165 γϑδϑίθϑ 65 οἜΘΥΤΙΘΥΒ ὑοτη θόβ δὰ 16 Θἤδρ ἅ6 Ῥαΐδὶ!]θ ἔπβϑθηῦ, αὐδπᾶ 
6614. ὀΐαϊ Ῥοββ1016, γαρροῦόβ ἄδηβ8 ἴὰ ραΐγϊὶθ: οἡ 168 θηΐθυγαὶϊδ 8108, 6 
ϑΥδμθ ῬΟΙΡΘ, δχ ἔγαϊβ ἀὰ ἰγόβου. ρῃ 116, ἀδηβ 16. οματηρ ἃρρο}]ό 16 Οέ- 
γαηιίψιιο οαὐόγιοιιγ, 50 16 νοῖθ βδογόθ ἀ᾽ Αὐμὸποβ ἃ ΕἸθιαβῖβ, δὲ ἀπ ογα αν 
Ῥγοποηφαῖν ΘᾺ οΥ̓δίβοῃ ἕπηδῦγο (ἐπιτάφιος). 1 ἴαπς 1ἴτθ ἃ ὁ6. ῬΥΌΡΟΒ 16 
παρ. 84 ἀπ βθοοπᾶ Ἰίνγτθ ἄβ Τπυογαϊᾶο. --- [6 ἀϊβοοῦσβ Ῥσοπομποῦ μὰν Ὀό- 
τηοϑύπβδηθ Ἰοῦβ 46 1ἴὰ δόγέτηοηϊθ 468 φΘΥΙΘ 8. τηοῦὲβ ἃ ΟΠόγοπδθ Ὧ6 5 6βὺ 
Ῥᾶ8 Θοηβοῦγό: 68 η᾽δββδὺ ροϊηΐ ᾿᾽ἐπιτάφιος, Ῥϑὰ δαϊξῃθηίίαπθ, αα Ὅπ ἐγόῦθγθ 
ἀδὴ5 16 οοἸ]θοίϊου 68 αν τθϑ ἀδιηοϑίμἝῃ! 68. 

7. Τὸν... ἔπαινον εἰπεῖν ἀπέδωχεν. ῬΙαίαγαιθ οιαρυαπίθ 668 ἀόξα:]5 
αὺχ 88. 248, 949 οἱ 285 ἀπ ἀἰδοουνβ 46 Πότηοβι πδηθ 8:2) ἴα Οομγοηῆδ. 

8. Τραγῳϑεῖ, ἀδοϊατηο. Ατηγοῦ: « Αἰπϑὶ ατ ΤἈΘΟΡΟΙΩΡαΒ.. . . 16. ῬΓΈΒΟΙΘ 
τηϑρ᾿ ἰΠαπϑτιηθηΐ.» ἢ 

9. Τοῖς συμβεβουλευμένοις, 168. Ομο568 ἀό]Πνότέθβ ἄδηβ 1᾽ Δββθιη]όθ ἀὰ 
ῬΘΌΡΙΘ, θη. οοτητημῃ ἀὐθο Ὠότηοϑίποηθ, Οἵ, συγνεξαναστῆγαι, ποία 10 ἀὰ 
ΟμΔΡ. ΧΥΤΠ. ὡ 

10. Ἐν μέρει. « γὴὲοϊίΞπϑθίηι, Ρ61} υἷοο8, ηιοᾶο ἤίης πιοᾶο αἴϊιη, ἀφογ οὐ ατι6- 
ἐογθηι αὐϑδογίδεοθαΐ. » 

11. Ἐπέγραφεν. ὝογοΖ δὰ οἰπαρίίγθ ργόοδάθηξ 1᾽ ἐηέϊέϊ ἂὰ ἀδογοὺ ἀθ 
ΤῬόιηοβεμβοηθ, αὰθ6 ῬΆΪΙΡΡΟ βοδηᾶθ οοιηπιθ ᾿ἢ γ6γ8. Ψηφίσματι οὰ ἐπὶ ψή- 
φισμα ἐπιγράφειν ὄνομα, τηθέγθ 80η ποῖχ δὴ ἰδίθ ἀπ Ῥγοροβι οι. [06 
πούγϑ ἔθῖηρβ, οἢ 186 τηϑὲ δὰ Ὀουΐ, οὖ οϑὶα β'ἌΡΡθ]]6 ἃΙουῦβ 8,9 Ή6Ύ7. 

12. ᾿Εξοιωνιζόμενος . ... τὴν τύχην. ἘοΒῖπο ταρρογίθ ἴθ τηϑτηθ ἔαϊξ δὲ 
16 τηῦτηθ ογαϊπθ, τὴϑῖβ Θὲ ομαπροαπὺ 1685 τῦϊθβ; οὖ 11 Ῥ87]6 δυβδὶ ἀθ ἴὰ 
τηϑαν αἶδο ἔοσίαπθ ααἱ οι ]αὶύ αὐϊδομόθ ἃ Πότηοβεμβὸπο (Οὐηέγε Οἰέδιρἴιον, 
88. 169 οἱ 167): “Ὑμεῖς δὲ κατὰ μὲν τοὺς πρώτους χρόνους (ἀργὸβ ΟΠότοπέθ) 
οὐδ᾽ ἐπὶ τὰ ψηφίσματα εἰᾶτε τὸ “ημοσϑένους ἐπιγράφειν ὄνομα. Τὶ δα]αγθ 
1685 Αὐμόπίθηβ, τόν δαίμονα χαὶ τὴν τύχην τὴν συμπαραχολουϑοῦσαν τῷ 
ἀνϑρώπῳ φυλάξασϑαι. 



ΡΙΠΤΑΆΒΟΤΕ, ΥἹῈ ΒΕ ΘΕ ΜΟΒΤΗ ΝΕ 85ῦ 
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τυχίᾳ χρόνον οὐ πολὺν ἐπιβιώσας (13) χαὶ τοῦτο δοχεῖ τῷ τελευ- 
ταίῳ τῶν ἐπῶν ὃ χρησμὸς ἀποϑεσπίσαι" 

Κλαίει ὁ νιχηϑεὶς, ὁ δὲ νιχήσας ἀπόλωλεν. 

ΟΗΑΡΙΤΈΒ ΧΧΙ͂. 

"Ἔγνω μὲν οὖν χρύφα τὴν τοῦ Φιλίππου τελευτὴν ὁ ἅψμος 
σϑένης" γεροχαταλαμβάνων δὲ τὸ ϑαρρεῖν ἐπὶ τὰ μέλλοντα τοὺς 
“᾿ϑηναίους('), προῆλϑε φαιδρὸς εἰς τὴν βουλὴν, ὡς ὄναρ εῶρα- 
κῶς (Σ), ἀφ᾽ οὗ τι μέγα προσδοκᾶν () ᾿4“ϑηναίοις ἀγαϑόν" χαὶ μετ᾽ 
οὐ τιολὺ “παρῆσαν οἱ τὸν Φιλίππου ϑάνατον ἀπαγγέλλοντες (3). 
Εὐϑὺς οὖν ἔϑιον εὐαγγέλια χαὶ υὐῥο μήφ νος ἐψηφίσαντο Παυσα- 

γίαν(). Καὶ προῆλϑεν ὃ Δημοσθένης ἔχων λαμπρὸν ἱμάτιον 
ἐστεφανωμένος, ἑβδόμην ἡμέραν τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ τεϑνηκυίας, 
ὡς «Αἱσχίνης φησὶ (6) λοιδορῶν ἐπὶ τούτῳ χαὶ κατηγορῶν αὐτοῦ 
μισοτεχνίαν, αὐτὸς ὧν ἀγεννὴς χαὶ μαλακὸς, εἰ τὰ πένϑη χαὶ τοὺς 
ὀδυρμοὺς ἡμέρου χαὶ φιλοστόργου ψυχῆς ἐποιεῖτο σημεῖα, τὸ δὲ 
ἀλύπως φέρειν ταῦτα χαὶ πρᾷως ἀπεδοκχίμαζεν. 
Ἐγὼ δ᾽, ὡς μὲν ἐπὶ ϑανάτῳ βασιλέως. ἡμέρως οὕτω χαὶ φιλαν- 

ϑρώποως ἐν οἷς ηὐτύχησε χρησαμένου πταίσασιν αὐτοῖς (Π) στεφα- 

18. Χρόνον οὐ πολὺν ἐπιβιώσας. ΟΠμότοπόθ 65ὲ δὴ 388; ῬΆΠΡΡο οϑὲ 88585- 
5:η6 ῬῈ Ῥαυβδηΐαβ θη 8906. 

ΟἸ. ΧΧΠΙΠ. 1. Ππροχαταλαμβάνων, νουϊαπύ οὈἐδηΐν ἀ᾽αγαηοθ, τὸ τοὺς ᾿ά49η- 
γαίους ἐπὶ τὰ μέλλοντα ϑαρρεῖν, αὰθ 165. Αὐμιόπίθηβ ρυἰββοηῦ οομῆδποθ ἀ8η5 
Ἰ᾽ανθηϊ. Οοτῶρ. Ατηγοῖ: «1ὶ νουἹαΐ ργδυθηΐ ἃ ἄοπποῦ δὰ ῬΘαρ]Θ ῬΟΠΠΘ 
ΘΒρΡΘυΡΆ ποθ ἄθ Ῥαάνθηῖγ. » 

ὡ. Ὡς ὄναρ ἑωρακώς αἷξ 1ὰ. τηδτηθ Θῃοβθ 46 5] γΥ αναὶϊξ ὄναρ ἑωρακέναι 
λέγων. ᾿ 

9. Βουβ-θηξθηᾶθα ἣν ἀοναπὲ προσδοχᾶν, ὀξαϊξ ἃ αἰξοηπᾶτε. 
4. Οἱ τὸν Φιλίππου ϑάνατον ἀπαγγέλλοντες. Οἵ, 16 τἝοϊδ, πῃ Ρθὰ αἰ ότγοπί, 

α᾽ Εβομβίπθ (Οὐδηΐγο Οἰἐδιριοη, 8 17): Οὗτος. οὖς ὁ τηλιχοῦτος τὸ μέγεϑος 
χόλαξ πρῶτος διὰ τῶν χατασχόπων τῶν παρὰ Χαριδήμου πυϑόμενος τὴν 
φριλί. ππου τελευτὴν, τῶν μὲν ϑεῶν συμπλάσας ἑαυτῷ ἐνύπνιον χκατεψεύσατο, 
ὡς οὐ παρὰ Χαριδήμου τὸ πρᾶγμα πεπυσμέγος, ἀλλὰ παρὰ τοῦ “ιὸς χαὶ 
τὅε ̓ ᾿ϑηνᾶς, χτλ. 

ὅ. Εὐθὺς οὖν... .. Παυσανίαν. ὝοΟΥ. ἴὰ ἀογπίὸγο ποίθ ἄπ ομαριίγο Ῥγέ- 
οὐδοηί. 

6. Ὡς “ἱσχίνης φησί. Ὑοϊοὶ 16 οἰξαϊίοη οχαοίθ ἀπ ραγέϊθ ἀὰ ἰθχίθ 
(Οἰέϑδίρϊι., 88 171-18) 4 Τρ }61}16 Ρ]αΐαταμθ: ᾿Ἑβδόμην δ᾽ ἡμέραν τῆς ϑυγα- 
τρὸς. αὐτῷ τετελευτηχυίας, ποὶν πενϑῆσαι χαὶ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι, στεφα- 
γωσάμενος. καὶ λευχὴν ἐσθῆτα λαβῶν, χτλ. -- Ὁ “γὰρ ἐσότεχνγος χαὶ πατὴρ 
πονηρὸς οὐχ ἄν ποτὲ γένοιτο δημαγωγὸς χρηστὸς, οὐδ᾽ ὁ τὰ φίλτατα χαὶ 
οἰχειότατα σώματα μὴ στέργων χελ. 

ΟΝ Βασιλέως ἡμέρως οὕτω χαὶ φιλανϑρώπως χρησαμένου πταίσασιν αὐτοῖς. 
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γηφορεῖν χαλῶς εἶχε χαὶ ϑύειν, οὐχ ἂν εἴποιμι" πρὸς γὰρ τῷ 
γεμεσητῷ(8) καὶ ἀγεννὲς (9) ζῶντα μὲν τιμᾶν χαὶ ποιεῖσϑαι πο- 
λίτην(19), πεσόντος (11) δ᾽ ὕφ᾽ ἑτέρου μὴ φέρειν τὴν χαρὰν μετρίως, 
ἀλλ᾽ ἐπισχιρτᾶν τῷ νεχρῷ χαὶ παιωνίζειν, ὥσπερ αὐτοὺς ἀνδρα- 

9γ 19 “01 , " ΒΩ Ὰ ἕ ν δά Υ ν δ ψ 

γαϑήσαντας (13). “Ὅτι μέντοι τὰς οἴχοι τύχας χαὶ δάχρυα χαὶ ὀδυρ 
μοὺς ἀπολιπὼν ταῖς γυναιξὶν ὃ Δημοσθένης, ἃ τῇ πόλει συμφέ- 

2 - - - 

ρειν ᾧετο, ταῦτ᾽ ἔπραττεν, ἐπαινῶ " χαὶ τίϑεμαι πολιτικῆς καὶ 
ΡῚ ΄ - 18 3 (ἡ, Α 4 Α « ͵ 14 ᾿ 4 

ἀνδρώδους ψυχῆς (13), ἀεὶ πρὸς τὸ κοινὸν ἱστάμενον (3), καὶ τὰ 
οἰκεῖα πράγματα καὶ πάϑη τοῖς δημοσίοις ἐπανέχοντα (15),... .([6) 
τηρεῖν τὸ ἀξίωμα πολὺ μᾶλλον ἢ τοὺς ὑποχριτὰς τῶν βασιλικῶν 

᾿ - - ἡ 

χαὶ τυραννικῶν προσώπων, οὃς δρῶμεν οὔτε. χλαίοντας οὔτε γε- 
λῶντας ἐν τοῖς ϑεάτροις ὡς αὐτοὶ ϑέλουσιν, ἀλλ᾽ ὡς ὃ ἀγὼν (1) 
2 - 

ἀπαιτεῖ πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν (18). 

Αγργὸβ Ομόγοηόθ, ῬΒΠΠΡΡΘ αναῖῦ τθηνουγό 58η8 ΤΔΏΘΟΙ 168 ῬΓΙΒΟΠΠΪΘΓΒ αὐμό- 
ἈΝ οὐ οομοὶὰ 18 Ῥαὶχ ανὐϑὸ Αὐμὸπμθβ 88η8 οοπα 0 }85 ΟΠπόγθ 868 ῬΟῸΣ οοἐΐθ 
γψ1}16. 

8, Πρὸς γὰρ τῷ νεμεσητῷ (βοιι8- 6 πῇ. εἶναι), «οΟὐἱύγθ 66 αἿ] Υ ἃ ἀθ ἴδ 
ογαδαϊ 6 βαθ]ουίθ ἃ δϑίγθ νϑηρόθ ρὰγ 165 ἀΐθαχ.» (Ατωηγοί.) 

9. ᾿Δγεννές, βουδ8-Θηὐ. ἔστι. 
10. Ποιεῖσϑαι πολίτην. Ῥδη8 ἴα ατγὸσθ δηθίααθ, τθοθνοῖν 16 ἄγοϊέ 46 οἶδέ 

ἄδπβ ἀπ6 ν11]16 δίγαπρὸγθ π᾿ ρ]!αὐδὶῦ πα]]θπηθηῦ ἰὰ ρουίθ ἀθ 18 παύϊοπα! 6 
ἃ Δα .6}18 οὐ δρραγίθπηαϊυ. Ῥοὰ ργθημάγθ ἀπ Θχθρίθ, 16 γογαρθαν Ρο]ότηοη 
(νθυβ 200 ἂν. 7. 6.), πό ἃ Πίοη, ἀδνίηῦ οἰΐογθη ἀθ ϑδμηοϑ, ἀθ ϑίοσοπθ οὗ 
ἀ᾽Αὐμὸηθβ, 588 6586: ΡΟ οδἷα ἀ᾽ δύγβ οἱΐογθη 46 88 ραύγϊβ. 

11. Πεσόντος (σόμιοϊ 40501.) ὑφ᾽ ἑτέρου, «ἀρτὸβ χε αἰέν 1᾽Θαῦ ἐπό. » 
(Ατηγοί.) 

12. Ὥσπερ αὐτοὺς ἀνδραγαϑήσαντας, «ΘΟἸΉΤη6 81 66 Θαβϑοηῦ δϑὺδ δυαΣ Ἠϊ68- 
γι68 ααἱ 1’ ραβϑδθηύ νὶ]Π]τητηθηὺ ἀ6βἔαϊι.» (Ατηνοί.) 

18. Τίϑεμαι . ... ψυχῆς, Ἰ᾽ Θδξϊτηθ. 6 ο᾽ εδὲ 16 [αϊξ ἀυτι6 ἂπηθ, οἕο. 
14, “Ιστάμενον πρὸς τὸ χοινὸν (βουβ-Θηὐ. συμφέρον), « ἀϊδβοοαοπέοηι αα ὑαηι 

ραγίοηι ἰδὲ ο8ὲ γοϑριθδῖζδα, Ἦ. 6. ἀδοιιβ δὲ 8αῖιι8 ραΐγίαθ, τϑίψιιε βἰαμέθηι.» 
Ἱσταμένον, οὔ Ρ]ὰ5 Ἰοΐη ἐπαγέχοντα, τ 88 ταρρογίθηῦ ρᾶ8 ἃ Πέότηοβίβοῃθ, 
τηλῖϑ ἃ τινὰ δβοιβ8-ϑηΐ.: οἾδϑὺ ὑπὸ Ῥϑηβόθ ρόηδναϊβ. 

15. ᾿Ἐπανέχοντα, ἃ Ῥϑὰ ῥγὸβ ὀοητηθ ἐπαγορϑοῦντα. 1,65 8618 οβῦ: Ῥγί- 
ναΐα ποροίία οἐ ἀοηιοδέϊθοβ ζιιοἶνι8 ριδιϊοὶβ βιιοοοδϑίθιιβ ηιαβὲ γεϊδίεπέθηι οἱ 
ϑιιϑέϊηθηέομι. --- Αργὸβ τοῖς δημοσίοις 11] ἴααὖῦ Βουδ-Θηΐο παν ἀπ τηοῦ ΘΟΙΏΙΩΘ 
εὐτυχήμασι, οὰ τηδπιθ 16 τόδ Ὀ]ν ἄδηϑ 16 ἰοχίθ αργὸβ ἐπαγρέχοντα. 

10. Π γΥ ἃ β58πη8 ἀουΐθ Ἰὰ 'πθ Ἰδοῦπ ἄδηβ 16 ἰθχίθβ. [ἃ ῬὮγαβθ ααἱ στϑϑὺθ 
ΒΌΒΡΟΠα.Θ 80} ἐπαγνέχοντα, ρουναῖϊβ 5 Δοθυθ' Ῥᾷ. (68 τηούβ ἀοππδηΐ ὑπ 
ΒΘΠ8 ΟΟΙΏΙΩΘ: Εἷ6 δαυοὶγ σαοἾιοῦ, ατὸ ϑοβοΐη, 8ᾳ ἀοιίοιν τρέδν διε 80ὺι8 υἷι 
υἵϑαη6 ἡοψοια. Ῥαΐβ, 'πθ δαΐγθ ῬὮγαβ ἄθναὶϊὺ ΘΟτητωΘΏΟΟ ἃ ΡΘὰ Ῥγὸβ ἀ8}8 
668 ἰθΊα68: ΕἿ 26 ἐγοιῦθ χιμο οοἰιμὶ χιυιΐ 86 δοηιρογέε αἷπϑὲ ΘΟΠΒΟΡγΘ 88 ἀϊ- 
δυϊξό Ὀίθηῃ ταΐθαχ, οίο. (. .. τὸν τοῦτο ποιοῦντα τηρεῖν, κτλ.) 

17. .Ὃ ἀγών ἰοὶ νϑαῦ αἷτο ἴα ρίδοοθ. 1,68 τϑργόβθηναϊοηβ βοδηίαιθθ, 6 
ατὸοθ, ὀἐαϊθηῦ 468 Θοποοῦ,Β δέ Ὁ]18 ἃ 16 ἴοΐβ θιίσθ 168 ὁμογὸρϑ (οὰ ἱτηρτθ- 
88.108), ΘηΐΥΘ 168 ροὸέεθβ οὖ θῃΐσγθ 168 δοίθυσβ, οὐ ααἱ δναϊθηῦ ᾿ἴθὰ ἃ οοϑυ δὶ πβ 
ἦουγβ 46 ἔδίθ: οὐ ἀδοθυπαὶῦ 468 Ῥυΐὶχ δὰ οπογὸρθ, ἃ 1 δοίθαγ οὲ δὰ Ῥοὸδέθ 
γδἰ Πα ΘῈ 18. 

18. Ὑπόϑεσιν, 16 βΒυὐοὺ ἀ6 16 Ρίδοθ. 
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Χωρὶς δὲ τούτων, εἰ δεῖ τὸν ἀτυχήσαντα μὴ περιορᾶν ἀπαρη- 
γόρητον ἐν τῷ πάϑει χείμενον, ἀλλὰ καὶ λόγοις χρῆσϑαι κουφί- 
ζουσι χαὶ τιρὸς ἡδίω πράγματα τρέπειν τὴν διάνοιαν, ὥσπερ οἵ 
τοὺς ὀφϑαλμιῶντας ἀπὸ τῶν λαμπρῶν καὶ ἀντιτύπων (19) ἐπὶ τὰ 
χλωρὰ χαὶ μαλακὰ χρώματα τὴν ὄψιν ἀπάγειν κελεύοντες, πόϑεν 
ἂν τις ἐπαγάγοιτο βελτίω παρηγορίαν ἢ πατρίδος εὐτυχούσης ἐκ 
τῶν χοινῶν ἀγαϑῶν ἐπὶ τὰ οἰχεῖα πττάϑη σύγχρασιν ποριζόμενος 
τοῖς βελτίοσιν ἐναφανίζουσαν τὰ χείρω; “Ταῦτα μὲν οὖν εἰπεῖν 
προήχϑημεν ὁρῶντες ἐπιχλῶντα πολλοὺς καὶ ἀποθϑηλύνοντα τὸν 
«Αἱσχίνην τῷ λόγῳ τούτῳ πρὸς οἴχτον(30). 

ΟΗΑΡΙΤΈΒΝ ΧΧΗ͂Ι. 

«Αἱ δὲ πόλεις, πάλιν τοῦ 4ημοσϑένους ἀναρριπίζοντος αὐτὰς, 
συνίσταντο. Καὶ Θηβαῖοι μὲν ἐπέϑεντο τῇ φρουρᾷ() καὶ πολ- 

Ψ - - ἢ » 

λοὺς ἀνεῖλον, ὅπλα τοῦ “ημοσϑένους αὐτοῖς συμπαρασκχευάσαντος, 
᾿1ϑηναῖοι δ' ὡς πολεμήσοντες μετ᾽ αὐτῶν παρεσχευάζοντο. Καὶ τὸ 
βῆμα κατεῖχεν ὃ 4“ημοσϑένης, καὶ πρὸς τοὺς ἐν “4σίᾳ στρατηγοὺς 
τοῦ βασιλέως ἔγραφε, τὸν ἐχεῖϑεν πόλεμον ἐπεγείρων .4λεξάνδρῳ, 
παῖδα (2) καὶ ἸΠαργίτην (5) ἀποχαλῶν αὐτόν(). Ἐπεὶ μέντοι, τὰ 
περὲ τὴν χώραν (5) ϑέμενος (5), παρῆν αὐτὸς μετὰ τῆς δυνάμεως 
εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἐξεχέχοτιτο μὲν ἡ ϑρασύτης τῶν .41ϑηναίων 

19. ᾿Δντιτύπων. Ομ αἰύ ἄθ τηδηηθ δὴ ἔγδῃφαίβ, ἄδηβ8 16. Ἰδῆρτθ ἄθ 1ὰ ρϑίῃ- 
ὕπγθ: Ὧ68 ὕοῃβ (ἴν78. 

20. Ταῦτα μὲν οὖν... πρὸς οἶχτον. Ατηγοὺ: «Μαΐβ ἃ ὑαπὺ 66 ααἱϊ τη 
ἰαϊῦ Θαύγον 81 νδηῦ 6 66 αἰβοου ΠΟΥΒ ἀὰ 4] 6 1᾽ ἰβίοϊσθ, ο᾽θϑδὺ αὐὸ 16 
γοΐ8 416 ΖΡ Βομίηθβ ὐὐοπᾶγι 18 οαθαν ἃ Ρ]υβίθαγβ, οὖ 1688 81101110 46. ΟΟτα- 
Ῥαβϑίοῃ ἔβιη! 6 588 ῬΓΌΡΟΒ Θη σθϑὺ ϑηάγοϊῃ 4θ 80η ογδίβοῃ.» 

Ομ. ΧΧΙΠΠ] 1. Τῇ φρουρᾷ, Ἰὰ σαγπίδοη 4 ῬΆΠΙΡΡῈ ἀναὶϊῦ πιΐδ ἄ8η8 
16 ν1116 46 Τῆὸρο5 δὰ Ἰοπάοθιηδίη ἀθ Οπόγομόθ. 1,6 βουϊὸνθιηθηὺ ἀθ ΤὨδΌ65 
αὖ ᾿ἰθὰ θη 'δηηδθ 88 ἂν. 4. 6. 

2. Παῖδα. Οοτιρ. Υῖ᾽ΊΆο ἀ' Αἰοχαπᾶνο, ὃ 11: (᾿4λέξανδρος) εὐθὺς ἦγε διὰ 
Πυλῶν τὴν ϑύναμιν εἰπὼν ὅτι “ημοσϑένει παῖδα μὲν αὐτὸν, ἕως ἦν ἐν 
᾿Ιλλυριοῖς καὶ Τριβαλλοὶς, ἀποχαλοῦνει, μειράκιον δὲ περὶ Θετταλίαν γενό- 
μενον, βούλεται πρὸς τοῖς ᾿4ϑηναίων τείχεσιν ἀνὴρ φανῆναι. ἣ 

8. « Μαργίτης δὲ ἰΘ Ββότοβ ἅ μπ Ροδτιθ αὐϊτϊθαό ἃ Ηοτλότθ; οἾοϑὺ ὧἂπ 
ΒΟΠΊΤΩΘ 4] 86 τη8]6 ἀθ ἐουὺ οὐ π᾿ ϑβῦ θοῃ ἃ γίθῃ:. πόλλ᾽ ἠπίστατο ἔργα, χα- 
χῶς δ᾽ ἠπίστατο πάντα. » 

4. ᾿Αποκαλῶν αὐτόν. Οἵ. Εδομὶπο (Οοηέγε Οἰδδὲρίιονι, 8. 160): ᾿Επωγυμίαν 
δ᾽ 4λεξάνδρῳ , ΜἬαργίτην ἐτίϑετο. 

5. Τὴν χώραν, ο᾽ θϑἰ-ἃ-αἴγ 1α Μαοόδοϊπο. 
6. Θέμενος. ΕϊπίθηθΖ οοιητηθ 51} Υ αναὶϊύ ϑέμεγος εὖ. Ατηγοῦ: « Αγαπῦ 

ἄἀομπό θοπ ογᾶγο δὰχ αὐαίγοα 46 ἀθάδπβ βοὸπ ΤΟΥ ΠΊΘ. » 
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χαὶ ὃ Δημοσϑένης ἀπεσβήκχκει(17), Θηβαῖοι δὲ προδοϑέντες ὑπὸ 
ἐχείνων ἠγωνίσαντο χαϑ’ αὑτοὺς (5) χαὶ τὴν πόλιν ἀπέβαλον(9). 

Θορύβου δὲ μεγάλου τοὺς ᾿4ϑηναίους περιεστῶτος, ἀτιεστάλη 
μὲν ὃ Ζ“ημοσϑένης αἱρεϑεὶς μεϑ’ ἑτέρων πρεσβευτὴς τιρὸς ᾿4λέξαν- 
ὁρον (19), δείσας δὲ τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ Κιϑαιρῶνος (11) ἀνεχώρησεν 
ὀπίσω χαὶ τὴν τιρεσβείαν ἀφῆχεν(:3). Εὐθὺς δ᾽ ὁ ᾿4λέξανδρος 
ἐξήτει πέμπων τῶν δημαγωγῶν δέχα μὲν, ὡς ᾿Ιδομενεὺς (5) 
χαὶ “Δοῦρις (52) εἰρήχασιν, ὀχτὼ δ᾽, ὡς οἱ πλεῖστοι χαὶ δοχι- 
μώτατοι τῶν συγγραφέων, τούσδε . 4Ιημοσϑένην, Πολύευχ- 
τον(}), ᾿Εφιάλτην(18), ο«Τυκοῦργον (17, ἸΠοιροχλέα ([8), “Τ7ἡή- 

7. ᾿Ἐξεχέχοπτο μὲν... ἀπεσβήχει. Αταγοῦ: «Αἄοπο 86 αϊτηίππα σταπᾶο- 
τηθηύ 16 βορί6 4685 Αὐμθηΐθηβ, οὖ 6 Ργθβομα, ΡῬ᾽υ5 Τοιηοϑύμθποβ οοπτηθ 1] 
δναῖῦ δοοουβύμμδ.» --- Οὗ βϑὺ Ῥ81 ΕΥΤΘα απ οπ 110 ἀδη8 οογίαϊπβ ἀϊοιοη- 
ΠδΙΓ6Β5: Ζημοσϑένης ἀπεσβήχει, ῬΙμέ. Ἰ)λόταοβυμὸπο 5᾽ δέαϊθ ὀξοὶπέ, ο᾽εβυ-ἃ-ἀἶτο 
ὀξαϊξ ηιογΐ.» 

8. Καϑ᾽ αὑτούς (ρεγ 86), 56.]8, ἃ ΘῸΧ 56.185. 
9, Τὴν πόλιν ἀπέβαλον. 1,8. ἀοϑυγαούίοη ἀθ Τμὸθοο Ῥᾶν" ΑἸοχαπᾶγο, αὐἱ 

ΜῊΝ γι ὑγὸβ Ῥγὸβ 16 βου! ὀνθτηθηῦ 46 οοίθ σψι]]6, θαὺ 11θὰ θη. οοἴοῦρτο 88 
ἂν. . 

10. ᾿Απεστάλη .. .. πρὸς ᾿Α4λέ ξαγνδρον. ΡΙαΐαγαυθ οοτητηθὺ ἰοὶ ἀΠ6 ΟΡΓΘῸΓΡ 
ἅθ ἀαξο: οδϑὐδθ διηραβϑαᾶθ ῥαὺ Θηγουόθ ἃ ΑἸοχαπᾶσθ ἀνδηΐ, οὖ πὸ ῬΡ85 ἃριὸϑ 
Ἰὼ Ῥυῖβθ 4θ Τπὸθο5. 

11. Τοῦ Κιϑαιρῶνος, τηοπίαρτιο ἄθ 16 Βόούί6, Ῥϑὰ ὀϊοϊσιπόθ 465 ἔγοπύϊοο5 
ἀθ ῬΑΦυααΘ. 

12, ᾿ ἀνεχώρησεν ὀπίσω χαὶ τὴν πρεσβείαν ἀφῆχεν. Οἵ. ἘομίπθΘ (σηέγο 
ΟἸἰόδιρῃοη 8 161): Καὶ τοῦ νεανέσχου (οἴ. Ἰὰ ποίθ 3 ἀὰ Ρνόβ. ομδρ.) τὸ πρῶτον 
παροξυνϑέντος εἰχότως, ἐπειδὴ περὶ Θήβας ἣν τὸ στρατόπεδον, πρεσβευτὴς 
"ἐφ᾽ ὑμῶν χειροτονηϑεὶς (ὁ Ζ]ημοσϑένης), ἀποδρὰς ἐχ μέσου τοῦ Κιϑαιρῶνος 
ηχὲν ὑποστρέψας, χτλ. 

18. ᾿Ιδομεγεύς. ὝογοΖ ἴὰ ποίβ 17 ἄἀὰ ομδρ. Χν. 
14. “οὔρις. ογ. ἴὰ ποίθ 4 ἀὰ οἶδρ. ΧΙχ. 
18. “Πολύευχτον. γον. Ιὰ ποίβ ὅ ἅὰ “ὍΠΒδρ. Χ. 
160. ᾿Εφιάλτην. ἘΣΡΡΒΐαΙ 6, ἃταὶ ρο!ϊααθ ει Πόπηοϑυμὸπο (1] πὸ ἔααὺ Ῥὰδ 16 

ΘΟΠΟΠαΡΘ. ἄγθὸ 8008: ΠΟΙΠΟΉΙηΘ, 16 οοπίθιηρογαίη (θ Ῥόγιοϊὸβ, απἱ ἃ ὁΐό 
ποιητηό Ρ]ὰ8 Βαὰὺ δὰ Ομδρ. Χχιν), δϑὺ ρϑαὐ-δέγ 16 τηϑῖηὴθ Ῥϑυβοππᾶρθ ααΐ 
οῦα ἀπ Ῥϑὰ ῥ]υβ ἰαγὰ ὰἂη τῦϊθ δοὐϊ ἀδηβ ἰὰ ἀόΐθηβο ἃ δ) ΓΠ5856. ΘΟπίσ8 
ΑἸοχαπᾶχγο. 

17. “τυκχοῦργον. Τισοαγααθ, ἢ15 ἀθ Τγοορῆγοι, ἀὰ ἀὸπηθ ἀθ Βοαυΐαάοβ, ἢἴιπ 
465 ΑἷἸχ ρσπαβ ΟΥαύθυγβ αὐὐασθδ, 16 568] 468. Ποιῆσηθβ ΡΟ ὐϊα 168 δια ϊ θη 8 
46 οθ. ἰθιηρβιϊὰ αὐἱ ἀθβοθηαῖ αἴὯπ6 δηὐύίααθ οὺ πΟΌ]6 ἔδυ ]]θ αὐμόπιθηπθ: 88 
δόπϑδ!ορίθ τϑιποπίαϊυ ἂὰ Πόνοβ Βουϊὸβ, ἀθβοθπᾶδπὺῦ οὰ ἢ]5 α᾽ Πγθομεηόο, 
οὐ 11] ὀύαϊ ὰῃ 46 οθαχ ααἱϊ Ῥογῥαϊθηὺ 186 ποῖῃ ἀ’ ΕἸ δοδομίααε8. 1] ἀοἷϊ δὲν 
πό γϑὴβ 890: π 5 Ὀοοῦρα δούϊνθιηθαῦ 46 14 ρο] αι οχ δι θα αυ᾽ ἀρτγὸβ 
Ομόγοηδθ (388 ἂν. δ. Ο.); ρΡοπάδην ἀοιζθ δὴ8 ἃ ραγὺϊ ἀθ οϑύξθ πηδπθ 8ῃ- 
πόθ, 11 ἑαὺ 16 γόγ 8 016 τηϊηϊδύγο ἀθ5 ἤπδηοθβ ἀθ ἰὰ γόραθ]ατ6 αὐπιόπίθηπο. 
ΠῚ ρυῖῦ ἀπὸ ργαπᾶθ ραυῦ αὰχ ὑγανδὰχ ρα Ὀ]ΠΪοΒ ααἱ ἔατοηῦ οἰθοῦαόβ ὧἀθ 80 
ὕθιηρ8 ἃ Αὐμὸπθβ. Αἀπηϊηϊδυγαύθαν ἱπίδρνθ, 1] βορεϊὺ υἱοίογίθαχ Ὧ6 ἰοὰβ 165 
Ῥγοοὸβ ααὶ αἱ ἔαγοηῦ ᾿ἰπὐθηϊόβ. ΠΟ ἔαὺ αἱ-ταδηθ ἀπ δοοαϑαίθαν βόγγο, 
ἰοαύοβ 168 ἴοϊβ απ 1 Ἰπίόγδν ἀθ 1 Εἰταῦ Ἰαὶ ραγαὺ δὰ 16αὰ. Οπ 1᾽ἃ ἀρροὶό 16 
Οαΐοι ἀ᾽ Αἰμὸημθϑβ. Νοὺβ ἄνοῃβ οοηβουνό (6 αἱ 1᾿δοουδβαύοι οομΐσο 1 δοογαΐθ, 
ΤΩΔΙΌΠΔΠα αὐἰμόηΐθη ααἱ 5᾽ δἰαϊθ οαΐαὶ ἂθ 88. ραύγὶθ ἃ ἴὰ ποῦνθὶὶθ ἀθ ἰὰ ἀ6- 
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μωνα(!9), Καλλισϑένην (39) Χαρίδημον (31). Ὅτε χαὶ τὸν περὶ τῶν 
προβάτων λόγον ὁ 4ημοσϑένης προσῆψε τῷ δήμῳ ἃ τοῖς λύχοις 
τοὺς κύνας ἐξέδωχε, χαὶ διηγούμενος αὑτὸν μὲν εἴχασε χαὶ τοὺς 
σὺν αὑτῷ χυσὶν ὑπὲρ τοῦ δήμου “μαχομένοις, τὸν δ᾽ ἰλέξανδρον 
Μακεδόνα μονόλυχον (3) προσηγόρευσεν. Ἔτι δ᾽ « ὥσπερ » ἔφη 
«τοὺς ἐμπόρους ὁρῶμεν ὅταν ἐν τρυβλίῳ δεῖγμα περιφέρωσι, δι 
ὀλίγων πυρῶν τοὺς πολλοὺς πιπράσχοντας, οὕτως ἐν ἡμῖν λαν- 
ϑάνετε πάντας αὑτοὺς συνεχδιδόντες. ν» Ταῦτα μὲν οὖν ᾿4ριστό- 

, βούλος ὁ Κασσανδρεὺς (5) ἱστόρηχε. Βουλευομένων δὲ τῶν .49η- 
ναίων καὶ διαττορούντων ὃ “ημάδης λαβὼν (33) πέντε τάλαντα 
παρὰ τῶν ἀνδρῶν ὡμολόγησε πρεσβεύσειν καὶ δεήσεσϑαι τοῦ 
βασιλέως ὑπὲρ αὐτῶν, εἴτε τῇ φιλίᾳ πιστεύων, εἴτε προσδοχῶν 
μεστὸν εὑρήσειν ὥσπερ λέοντα φόνου χεχορεσμένον. ᾿Ἔπεισε δ᾽ 

τουΐθ 4ἀθ ΟΒμόγοπόθ, οὖ, αργὸβ οοἐΐθ ΘοῦρδὈ]6 ἀόβογίϊομ, 5᾽ δέαὶἐ στἰβαυὰό ἃ Υ 
ΤΘΥΘΠΪ Β1Χ 818 Ὀ]08 ἰατά, ἸΙογβαθθ ἐοὰύ δίαϊέ σϑηΐγό ἀδη8 16 οαπηθ. Τγοῦν- 
δὺθ τηουγαῦ 6 524. 

18. Μοιροχλέα. Ὕογ. 16 ποὲθ 17 ἀπ ὁΒᾶρ. Χπτ. 
19. Φήμωγα. ϑὺγ Πέτηοπ, νου. 186 ὁμἂρ. ΧΧντι. 
20. Καλλισϑένην. 1,6 ποτὶ ἄθ ΟΔ]}Π150 πὸπ6 856 11ὖὸ ἃ Ρ] ΒΙΘΌΓΒ ΓΘΡΓ565 ἀ8η5 

168 ἀἸἰβοοῦγβ ἀθ θότηοβυπμοπθ. ΟἿ τπᾶπαὰθ 6 υϑηβϑὶρπθιηθηὐβ 801 οοὺ ΠΟΤΉΤηΘ 
ῬοΙ Πα π6. 

21. Χαρίδημον. Ομανγιἀδιηθ, αἀ Ογέθ (Ευθέο), ομοῦ 6 θαῃᾶθβ ΤΡ Θ ΠΔΙΓῸ5 
4] ἑαὺ ἀΔθογ ἀὰ βθυυΐθθ 468. Θῃπθιηβ α᾽ Αὐμὸπθβ, ρϊ5. ἃ σο]ὰ1 ἀ᾿ Αὐμιὸπϑϑ 
τηθτηθ, οϑὺ ρϑαὐ-δέγα ἰἀθηθαθθ δὰ Οπαγίἀότηθ ἀοπὺ 11 οϑῦ 1οἱ απθβέϊομ. 5ῈΓ. 
Θ6]1-Οἱ, νοῦ ΘΖ, δὲ ἐοαὺ οα8, 16 ραββαρθ ἃ Εἰβοῃΐηθ οἰξό ποίβ 4 ἀπ ομδρ. χχιι. 
ΑἸοχαπάγθ οομπβοηθῦ ἃ ὁ6 αὰθ 165 Αὐμόῃίθηβ πθ 16 τὶ Ἰἰνγαββθηῦ ρ885, οἱ 
ῃ ̓ Εχῖρϑα αὰ6 80η ὈδηηἸββοιηθηῦ. παρ ἀὸτηθ 586 τϑηαὶύ δα ργὸβ ἀθ Πδνγῖαβ, ααϊ, 
ρτὸβ ᾿᾿ανγοὶν αἰ ἀΡογ Ὀΐθπ δοοῦθ1111, Πηϊύ, ἃ 1α βαϊέθ 46 οογέαϊ πο ἱπύγρτιθ8, 
ῬΑ 16 ἔαϊγθ τηθὑνθ ἃ τηοτὺ (888 ἃν. 7. ὁ). -- ΑΠΠ]θυσΒ (γἔὅ6 46 ῬΠοοϊοΉ, 
Χυπ) ΡΙαίαταυθ, ταθηθοπηδηῦ ἰγοῖβ οἱ φααύνθ 465. ογαίθιιτβ αόβιρμόβ Ρὰγ 
ΑἸοχαπάᾶγθ, οἱέθ ῬᾶτταΙ οοὰχ Ηγυρόγί 46, ἰοὶ οπηΐβ. 

22, Μαχεδόνα μονόλυχον. Ἰθότηοβυπὸπο ἀρροϊαϊέ ΑἸοχαπάγθ 6 ἴοι βοϊϊέαϊγε 
ἀε ΜΜαοόῤἀοϊηο. --- «ΑἸῖα8Β νοοδηύαν μογοπεῖραι. οὐ μόνιοι, 56 Π8 ἸΌΡΟΤᾺΠΙ 
ΒΘΘΥ ΒΒΙΤΉ τη οὐ ᾿τητηθ ηΒ ΘΠ, ααϊ ΠΟΠ, αὖ οεοἰουΐ, ὑαττα ΔΕ Π|, 566 ΒΘΟΥΒΊΤΩ 
Ῥγεθάδιῃ γϑπαηΐαγ. ἀνϑρωποφαγοῦσι μᾶλλον οἵ μογοπεῖραι τῶν λύχων (Ατίϑἰοῦ. 
Ηϊ βίου. απϊηιαῖ. ΠΡ. ὙΠΠ, ὁπὰΡ. ν).» 

28. ἡριστόβουλος ὁ Καασανδρεύς. Ααἰϑέοθα]θ ὀουινιθ, ἀ8π85 88. υ]611}16586, 
ἃ Οδββαπᾶγιθ, υ]]6 ἕομαόθ θη 818 βὰν 1 ϑιιρ]αοθπηθπὺ θ᾽ Τα ποίθπηθ Ῥοῤϊαόο, 
ἀ8η8 ἴὰ ρυθβαῦἾἜ]6 ἀθ Ῥα]]ὸπ (Μαοδάοἶπ6), ὯΠ6 δἰβέοϊτο α᾽ ΑἸοχαπᾶγθ ἃ ραγον 
46 16 Ὀαΐα!]]6 αἾΡρβιιβ, ἀδη8 δα 6116 11 8᾽ ὁύαϊύ αὐΐζαθδδ βαυίοαὐ ἃ ΘΧΡοβου ἰὰ 
ΒἝορτΑΡμΐθ Ῥηγϑίααθ οὐ ἃ ἀόουῖγο 165 τη ΘΒ 05 Ῥαγ5 ΘΟπμα 18 ΡΤ ΑἸοχαπᾶγο: 
1: ἀναϊ ἑαϊῦ ἀνθὸ ᾿αἱ ἴὰ οαιαραρσπθ ἀθ ΠἼπᾶθ. Αὐϊβίοθαϊθ θοῦ ἀπ ἀθ5 ἀθὰχ 
ῬΓΙΠΟΙΡΆ165 βουγοθβ α᾽ Αὐσίθπ ἄδηβ βοὴ Απαβϑαβε. 

24. “αβών, ο᾽οϑὐ-ἃ-αἰτα αγαπὺ αοοορίά. 
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οὖν (35) καὶ παρῃτήσατο τοὺς ἄνδρας (28) ὃ Φωκίων (27) καὶ διήλ- 
λαξεν αὐτῷ τὴν πόλιν, 

ΟΗΑΡΙΤΕᾺΝ ΧΧΙΝ. 

᾿Ἰπελϑόντος δὲ ᾿,4λεξάνδρου, μεγάλοι μὲν ἦσαν οὗτοι('), τα- 
πεινὰ δ' ἔπραττεν() ὅ 4ημοσϑένης. Κινουμένῳ δ᾽ ἼἌγιδι τῷ 
Σπαρτιάτῃ βραχέα συνεχινήϑη πάλιν, εἶτ᾽ ἔπτηξε, τῶν μὲν ᾿49η- 
γαίων οὐ συνεξαναστάντων, τοῦ δ᾽ Ἄγιδος πεσόντος χαὶ τῶν 
«“αχεδαιμονίων συντριβέντων (ὃ). 

Εἰσήχϑη δὲ τότε καὶ ἡ περὶ τοῦ στεφάνου γραφὴ κατὰ 
Κτησιφῶντος, γραφεῖσα μὲν(4) ἐπὶ Χαιρώνδου ἄρχοντος μικρὸν 
ἐπάνω τῶν Χαιρωνικῶν, χριϑεῖσα δ' ὕστερον ἔτεσι δέχα ἐπ᾽ 
᾿Αριστοφῶντος, γενομένη δὲ ὡς οὐδεμία τῶν δημοσίων περι- 

20. Ἔπεισε, βουδ-οπίθμαα τὸν “λέξανδρον. : 
20. Παρητήσατο τοὺς ἄνδρας, οὐὐϊηὐ 16 ργτᾶἂοθ 68 ογδίθυσβ. --- δαβέϊῃ 

(ΧΙ, 4) τόβαπηθ αἰπϑὶ ἰοαίθ 1 αἴξαϊῖσθ: « Βοίϊιμι ἀθργοοαηείθιιβ ἐξα ἀθηλιηι γ6- 
ηιλδὴξ οἱ Ογαίογεβ οὐ ἄτιο8, χμογῖηηα βάἀμοϊα ἐοξίοη8 γοϑοϊϊομέ, διδὲὶ ἀοααηέμῦ 
ἐκνον Εὸ γ68 ἀοαμοία 68ὲ ει, το οη 8 ογαΐξογίθιιδ, ἄλι668 ἐη, εατϊδνηι ἀρογοηξιμ"». 

27. .Ὃ «Φωκίων. Ρ]αίαγαιθ τδοοηΐθ οὁ68 ὀνόμθιηθηΐβ ἄγθοὸ Ρ]ὰ8 6 ἀδίδι! 
ἀδη5 1ὰ γε 46 ῬΙινοοίοη, (ΟΡ. χυτ). ΑἸοχαπᾶγθ, Υ δὲ ] αἰδ, ἐοῦσπα 16 ἄοβ 
ΔῸΧ ῬΓΘΙΊΪΘΙΒ. ΔΙ ΒΒΔ ἀΘῸγ8 αὐμόηϊθηβ. Ναδαβ, ἅπ6 βθοομᾶθ διηθαββαᾶθ Θ0ῃ- 
ἀαϊΐθ Ρὰν Ῥμοοίοῃ [αἱ ἀγϑηὺ ὀϊό ϑηγογόο, 1] ἰὰ τϑοαῦ τηΐθαχ, δὴ οοπϑιὀυύϊομ. 
ἀθ 1᾽ ϑβύμηθ 46 508 ρὸγθ ἃναὶῥ ἐου )οαγβ ργοΐδθββδθ ροὰν οδὺ ποιητὴ ἃ Εὐαΐ : 
οὗ Ῥμοοίοῃ οὐὐϊηὐ 1 σγᾶοθ Ὧθ8 ογαίθαγβ. 

ΟἈ. ΧΧΙΥ]:. οὗτοι, ο᾽ δ -ὰ -ἀἰτθ Ῥῃοοίοη οὐ Πόχηδαο. 
2. Ταπεινὰ (Θοτητηθ βογαϊὺ ταπεινῶς) ἔπραττεν, ὀἰαὶϊῦ ΒυΏ0]6, δθαἰββό; 

«86 ἰθίηὺ ἔογὺ 885,» αἰύ Ατωγού. 
8. Τοῦ δ᾽ Ἅγιδος . . .. συντριβέντων. Αρὶβ ΠΙ, ὄϊαὰ τοὶ ἀθ ϑρανύθ δα 

888 ἃν. 4. Ο., δὲ δ]]Π]αποθ ἄνθὸ ἴα Ῥϑῦβθ, Ἰούβαὰθ ΑἸθχαπᾶγθ δαὺ ρόμπόἐγό 
Θῃ. Αβἰ6, θη 838; ορόγτα ἀ᾽ ΔΡρογἃ βὰν} 168 οὐΐθβ α᾽Αβϑὶθ Μίπθυγθ δὲ δὰ Οτγὸθ 
οοηΐγο 1658 Μαοόάδομπίθηβ, ρει ΐβδ τθυϊηῦ ΟΌΥΤΡ 16 ΟΔΙΏΡΑΡΏΘ οΟηΐθ ΘῸΧ ΘΠ 
ατγὸσθ, δὰ σοτηπηθποθιηθηῦ (6 8380; τοιηροῦία α᾽ ἀροτὰ ἀθ5 βυοοὸβ, ραριμιδ 
Ῥγθβαὰθ ἑοαὺ 16 Ῥόϊοροππὸβθ ἃ 58 οα.86, τηοΐηβ ΝΜ όρΙορο] 18, ἀθναηὺῦ Ἰδαὰ6}}6 
11 τητὖ 16 βἰδρθο. Αὔὐὐϊραΐον, ᾿ἰθαϊοπαηὺ ἀ᾽ ΑἸοχαηᾶσθ, ἀθβοδηα!ῦ ἀλη 16 Ρό- 
Ἰοροπηὸβο ἃ ἰὼ ἐδίθ ἀθ 40 000 Ποιητηθβ, οὐ ἀόβέ Αρὶβ (ὁδό6 880). Πὰ οδὲό 
468 ᾿μαοόἀότηοηΐθηβ, ὅ800 Βοιητηθ8 οὺ Αρὶβ Ἰαἱ-τηδπμθ ρόγίγθηῦ ἄδη8 οθεξθ 
7ουγπόθ. 

4, Ἢ περὶ τοῦ στεφάνου γρᾷφὴ κατὰ Κτησιφῶντος. ΟἰδϑίρΒοι ἀναὶθ ῥτο- 
Ῥοβό ἀθ γόδοιωρθῃβθ 168 βθυύν 065 γϑπᾶὰβ ρὰν Πόιποβίμβομπο ἃ 1 Εὐαὺ θα Ἰαὶ 
ἀδοογδηῦ ἀπ6 ΘΟΥΓΤΌΠΩΘ αὉγ. ΕἸβομηθ αὐΐδαῦα 1᾿δαΐθαῦ ἀθ οοὐΐθ Ῥγορο- 
βίομ, ἰὰ Ῥγδίθπαδπὺ ρουίδθ οοηὐναί γθιηθαῦ ἃ ἰὰ Ἰόρα!ϊ6. Οδὐΐθ δοουβαύίοι 
ξαὺ ἀόδροβόθ ρὶυβ ἀΐη δὴ ἀργὸβ 1ὰ θαίΐβὶ]θ ἀθ Ομόγομόθ, τηδὶβ ἀνδῃῦ 1ὰ 
τηονῦ ἀ6 ῬΏΠΙΡΡΘ, βοὰβ ᾿᾿γομοπίθ ΡΕΡυπΐοἢοβ, θὴ 887-886 ἂν. 4. Ο. (εὖ ποῃ, 
οομημηθ αἰύ ῬΙαίαγαιθ βοὺβ ᾿᾿ἀγομοπίθ Ομθυομάδβ, ο.-ἃ- ἃ. ̓ ᾽απηδθ α᾽ ἀνα πὲ). 
Ἐβομίηθ. εἾὟ ἀοππα Ρ88 βυϊξβ ἱτητηδαϊαἰθτηθηῦ. 1 1ὰ τϑρυῖϊῦ βοὰβ 1 το Ποηθ 
Ασ᾿βίορμοη, θῃ 380-829. Οπ νοὶῤ χὰ ἔτεσι δέχα οϑὺ ἂπθ ἕαφομ ἀθ βυὶον 
ΔΡΡτοχί πηδύϊνθ οὐ ρϑθὰ θχϑοίθ. 



Ὅν ὦ σ γα... 
᾿ δ 

αν να ΨΥ ΨΘΎΌΝ α Ήν 

ΕΙΣ δ 

ΡΙΌΤΑΆΒΟΥΕ, ΥἹΕ ΡῈ ΠΕΜΟΒΤΗΝΝΕ 861 

βόητος (δ) διά τε τὴν δόξαν τῶν λεγόντων καὶ τὴν τῶν δικαζόντων 
Ὁ « τ ] ; » ΄ ’ - 

εὐγένειαν, οἱ τοῖς ἐλαύνουσι τὸν ΖΙημοσϑένην τότε πλεῖστον δυ- 
γαμένοις καὶ μαχεδονίζουσιν οὐ προήχαντο τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ψῆ- 
φον(βϑ), ἀλλ᾽ οὕτω λαμπρῶς ἀπέλυσαν, ὥστε τὸ πέμπτον μέρος 

- ΄ - - ν΄ - 

τῶν ψήφων .«Τἰσχίνην μὴ μεταλαβεῖν (1). ̓ Εχεῖνος μὲν οὖν ἐχ τῆς 
, ΡῚ Α » ΠῚ ᾽ Α , νι ς ’ὔ δε, ᾿ 

πόλεως εὐϑὺς ᾧχετ᾽ ἀπιὼν καὶ περὲ “Ῥόδον χαὶ ᾿Ιωνίαν σοφισ- 

τεύων (8) κατεβίωσε. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΥ. 

Μετ᾿ οὐ πολὺ δ᾽ ““ρπαλος (1) ἧκεν ἐξ ᾿“σίας εἰς ,“ϑήνας ἀπο- 
δρὰς ᾿4λέξανδρον, αὑτῷ τε τρράγματα συνειδὼς τπτονηρὰ δι᾽ ἀπι- 
στίαν, κἀχεῖνον, ἤδη χαλεττὸν ὄντα τοῖς φίλοις, δεδοικώς. ΚΚατα- 
φυγόντος δὲ πρὸς τὸν δῆμον αὐτοῦ χαὶ μετὰ τῶν χρημάτων καὶ 
τῶν νεῶν αὑτὸν παραδιδόντος, οἱ μὲν ἄλλοι ῥήτορες εὐϑὺς ἐπο- 
᾿φϑαλμιάσαντες πρὸς τὸν πλοῦτον ἐβοήϑουν καὶ συνέπειϑον τοὺς 
3 ᾿ , . ΄ Ν ξι Α΄ « ᾿ , 
.4“ϑηναίους δέχεσϑαι καὶ σώζειν τὸν ἱἹχέτην. Ὁ δὲ 4ημοσϑένης, 

-" ᾿ ΡῚ , , ν ε νο , 

πρῶτον μὲν ἀπελαύνειν συνεβούλευε τὸν Ἅρπαλον, χαὶ᾿ φυλάτ- 
᾿ Ν ᾿ ᾽ , ᾿] ’ γ᾽ 2 2 , 

τεσϑαι μὴ τὴν πόλιν ἐμβάλωσιν εἰς πόλεμον ἐξ οὐχ ἀναγχαίας 
ν΄ 29» , ΘᾺ . τ 4 2ηὴ ᾽ν . Ρ] , 

καὶ ἀδίχου προφάσεως (2) ἡμέραις δ᾽ ὀλίγαις ὕστερον, ἐξεταζομέ- 

ὅ. Γενομένη δὲ ὡς οὐδεμία τῶν δημοσίων περιβόητος. « Βροδιοοῦρ α᾽ δα ΐθαγΒ 
Ῥαγϊθηῦ ἀὰ τϑἐθπ ϊββδιηθπὲ δχύγδοσαϊπαῖσο 46 οοἐέθ οᾶυβθ. ΟἸσέγοῃ ἀναῖὐ 
ἐγαάαϊ. (ΠΠτοπιθπέ, πον μὲ ὑμέουρυοβ, 86 τ οΥ̓αΐΟΥ) δὴ Ἰαϊΐη 168 ἄθυχ Βᾶ- 
τϑηριιθ5 α ἘβοΒίπα οὐ ἀθ Πότηοβυμοπθ, τηδὶβ 11 π6 ποὰβ δὴ σϑϑέθβ 4ὰ6 1ὰ Ὀ6116 
Ῥγέξαοθ ἀὰ ἰγαδαοίθαγ, βοὰβ 16 ἐἰϊΐσο: 126 ορέϊηιο σοηοῦα ογαξογηι.» 

0. Οπ ἱπίογργὸΐθ αἰπϑδὶ ο68 τπιοέβι «Τὴν χατ᾽ αὐτοῦ ψῆφον εβὲ αϊδ ἀνθὸ 
ΘΟποΙ βίο ῬΟῸΣ οὐ προήχαντο (6 προΐημι) τὴν ψῆφον ὥστε γενέσϑαι χατ᾽ 
αὐτο.» : 

7. Τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων “4ϊσχίνην μὴ μεταλαβεῖν. 1, Δοοαδαίθαν 
ααἱϊ πθ τόπηϊββαϊθ ρᾷ8 δὰ τηοΐπβ ἴα οἰπαυϊότηθ Ῥαγέϊθ 468 νοὶχ ὁπ. 88 ἔδυ 
ὀἰαῖϊῦ ἔγαρρό ἀπ ἀτηθπᾶθ ἀθ 100 ἀγδοῆπηθβ, οὐ ἀόομα ἀὰ ἄγοι α᾿Ἰπέθηΐοσ ἃ 
᾿ ἀνθ δασαπθ δαΐγο δοουβδίϊοη. 

8, Σοφιστεύων, Θπβοϊσπιαπὺ 16. τβόξογίααθ. 
Ομ. ΧΧΥ]. 1. ἥρπαλος. Ὀϊοᾶοτα ἀ6 810116, χυπι, 108: ρπαλος δὲ τῶν ἐν 

Βαβυλῶνι ϑησαυρῶν χαὶ τῶν προσόδων τὴν φυλαχὴν πεπιστευμένος, ἐπειδὴ 
τάχιστα ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν ᾿Ινδιχὴν ἐστράτευσεν, ἀπέγγω τὴν ἐπάνοδον αὐτοῦ, 
δοὺς δ᾽ αὐτὸν εἰς τρυφήν, «... πολλὰ τῆς γάζης ἀχρατεστάταις ἡδογαῖς κατ- 
ανήλωσεν . .. Τοῦ δ' ᾿Αλεξάνδρου μετὰ τὴν ἐξ ᾿Ινδῶν ἐπάνοδον πολλοὺς 
τῶν σατραπῶν χατηγορηϑέντας ἀγελόντος, φοβηϑεὶς τὴν τιμωρίαν, καὶ 
συσχευασάμεγος ἀργυρίου μὲν τάλαντα πενταχισχίλια, μισϑοφόρους δ᾽ 
ἀϑροίσας ἑξακισχιλίους, ἀπῆρεν ἐκ τῆς “σίας χαὶ κατέπλευσεν εἷς τὴν ᾿ττιχήν. 
Οὐδενὸς δ᾽ αὐτῷ προσέχοντος, τοὺς μὲν μισϑοφόρους ἀπέλιπε περὶ Τ᾽ κίναρον 
τῆς «Τακωγνιχῆς, αὐτὸς δὲ μέρος τῶν χρημάτων ἀναλιβὼν ἱχέτης ἐγένετο τοῦ 
δήμου. 

2. Πρόφασις φῬᾶδ86 ᾳυθϊααοίοϊβ ἀπ βθὴ5 46 ργόξεαξε ἃ 6610] 46 ηιοϑῇ. 
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γὼων τῶν χρημάτων (8), ἰδὼν αὐτὸν ὃ “Ἵρπαλος ἡσϑέντα βαρβα- 
οἰκῇ (6) - κύλικι καὶ καταμανϑάνοντα (ὅ)".. τὴν τορείαν χαὶ τὸ 
εἶδος (8), ἐκέλευσε διαβαστάσαντα τὴν δλχὴν τοῦ χρυσίου σχέψα- 
σϑαι. Θαυμάσαντος δὲ τοῦ “ημοσϑένους τὸ βάρος καί πυϑομέ- 
γου, πόσον ἄγει ([), μειδιάσας ὅ “Ἄρπαλος «ξει σοι» φησὶν 

« εἴκοσι τάλαντα ν᾽ καὶ, γενομένης τάχιστα τῆς νυχτὸς (5), ἔπεμιψεν 
αὐτῷ τὴν χύλιχα μετὰ τῶν εἴχοσι ταλάντων. ἮΝ δ᾽ ἄρα δεινὸς 
ὁ “ρπαλος ἐρωτιχοῦ πρὸς χρυσίον ἀνδρὸς ὄψει (ἢ) χαὶ διαχύσει 
χαὶ βολαῖς ὀμμάτων (19) ἐνευρεῖν ἦϑος. Οὐ γὰρ (ἢ ἀντέσχεν ὅ 
Ζημοσϑένης, ἀλλὰ πληγεὶς ὑπὸ τῆς δωροδοκίας (15) ὥστπτερ παρα- 
δεδεγμένος φρουρὰν σροσχεχωρήχει τῷ -“Ἵρπάλῳ. Καὶ μεϑ’ ἡμέ- 
ραν(13) εὖ χαὶ καλῶς ἐρίοις καὶ ταινίαις χατὰ τοῦ τραχήλου χα- 
ϑελιξάμενος εἰς τὴν ἐκκλησίαν. προῆλϑε" χαὶ κελευόντων ("4) ἀνίσ- 
τασϑαι καὶ λέγειν, διένευεν, ὡς ἀποκχεκομμένης αὐτῷ τῆς φωνῆς. 
Οἱ ὁ" εὐφυεῖς (15) χλευάζοντες οὐχ ὑπὸ συνάγχης ἔφραζον, ἀλλ᾽ 
ἀργυράγχης (9) εἰλῆφϑαι γύχτωῤ τὸν δημαγωγόν. Ὕστερον δὲ 
τοῦ δήμου παντὸς αἰσϑομένου τὴν δωροδοχίαν χαὶ βουλόμενον 

8. ᾿Ἐξεταζομένων τῶν χρημάτων. Ηδγρα]θ ἀναὶὺ ἄοπο ἔαϊῥ ἀπὸ ὀαροδίξίοῃ, ἃΘ 
568 ὑγέβουϑβ. 

4. Βαρβαρικῇ, ο᾽ ϑϑύ-ἃ-αἷτθ Ῥέγϑαη6. 
ὅ. Καταμανϑάνειν, ΟΒΘΡΟΙΘΙ ἃ ΘΟμΠαΙΟΓΘ, 58 τϑπᾶγθ οομηρίθ 6. 
0. Τὸ εἶδος, 16 ὑοὰν οὖ 16 ἕδφοῃ, δοπηηθ ὑγταάαϊξ Ατηγοῦ; οὐ ἀἰταὶν δὰ- 

ἡουγα  Βὰ] 16 β8έψίε. 
7. Ἄγω νϑοαυΐ αἴτο Ῥόδ67 οὖ ἨΔΘΉΟΥ: 16 θα 46 τηοὺβ θϑὺ ἴδο]θ ἃ 58 1511. 
8, Γενομένης τάχιστα τῆς νυχτός 858 το πα 6 ἔγαποδίβ τηοῦ ῬΟῸ πηοῦ: δι18- 

βιυδὺ 16. παϊῦ νϑπαθ. 
9. Δεινὸς ἐνευρεῖν ὄψει χτλ., ὨΔΌΪΘ ἃ ἀῤξοοινυ!" ἄδηβ 1᾿Ἐχργθβϑίοπ ἀὰ 

γ βαρ οἷο. 
10. “ιαχύσει χαὶ βολαῖς ὀμμάτων, ο᾽ Θϑι-ἃ-αἶγο: ἀδηβ 165 γϑὰχ ἀθυθῃὰβ 

Βαχηϊάθ5. οὐ ὈγΠΠδης5 (46. ὁοηνο 186). 
11. Γάρ τουϊθηῦ ἃ οϑοὶ δὴ ἔγϑηφαιβ: αὐϑϑὲ δίῃ ϑόπποβυ μβὸπθ πὸ γόβιβία-ὑ-ἰὶ 

Ροϊηί. Ῥοὰν 86 το πᾶγθ οοτηρύθ 46 ἰὼ ναῖθαν δχϑοίθ ἀθ ἐθ τηοὺ, βοιβ-πέίθη- 
462: (οὐ ἐϊ η6 86 ἐγοθιρα ροΐγξ,) σἂν Πότηοβυπμὸπο, οὐο. 

12. “ωροδοχία, δοοθρίαιίου 46 ῥγόβοπέβ. 
18. “με; ἡμέραν, 16 Ἰοπαθιηδΐῃ τηδέϊη. 
14. Καὶ χελευόντων: βΒουδτθηθηα τῶν ἐχχλησιαστῶν ἀοπὺ [1466 οβὺ τό- 

γ611166 μὰν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ααἱ ργόοδᾶθ. « Οὐταπηθ οὐ 1πἰὶ ἀἰβαϊδ ἀθ πιοη- 
ἰδ" ἃ 1 ὑγῖθαπο, οἴο.» 

18. Οἱ εὐφυεῖς. ΟΥ. Ἰβοογαὺθ (Αγἐοραρ ἐέᾳιιο, ὃ 49): Καὶ τοὺς εὐτραπέλους 
δὲ χαὶ τοὺς σχώπτειν δυναμένους, οὃς γὺν εὐφυεῖς προσαγορεύουσιν, ἐχεῖγοι 
(ο᾽ ϑϑὐ-ἃ-αἴνθ 165 δημοῖθηβ Αὐπόπ] 65) ϑυφευχείς ἐνόμιζον. 

10. Οὐχ ὑπὸ συνάγχης . «. ., ἀλλ᾽ ἀργυράγχης, «ποη ἀπ ΘΒααϊπαποίθ, 
τηδῖβ αἰ ἀπὸ αὐ)ψγαηοῖθ.» --- Οὐ ο]αβ (ομθΖ ΑὉ]- 6116, Νρέ8 αὐέέφιιο8, ΧΙ, 
9) Τὰρροσγίθ 16 τηδιὴθ πιο, δοϊητηθ αὐϑδηὺ ὀἰό ἔαϊὺ ἀϑηὴβ ἅπθ δαΐτο οἱἰγοοη- 
βίδηοθ (ἰοσαίοβ Μιϊοίο. . . υδηῖδ86 Αἰϊοηαβ.. .. αϑοϊλὲ ροξομαϊ σγαΐϊα .. .. 
«Αα 1)οπιοϑέϊιοννθην ὑθηἶδ86 πιαφηοηθθ ΟΡΘΥ6 ΟΥα886, εὐὲ οοηΐγα π6 ἀϊοογοῖ : οίηι 
ρΡοοινΐαηι ρείίυϊδ8ε, οὐο.) 

ϑυ μδδιν ιν μμδων.. 



δυνδνόῦυ δι δδνον ς. νοι. υἷα ὩὩππ να σα 

Ψ ς. ὙΔΕ - 

ΡΌΤΑΒΟΥΕ, ΥἹΕ ῬῈ ΠΕΜΟΒΤΗΝΝΕ 868 

ἀπολογεῖσϑαι χαὶ τιείϑειν (11) οὐχ ἐῶντος, ἀλλὰ χαλεπαίνοντος 
χαὶ ϑορυβοῦντος, ἀναστάς τις ἔσχωψεν εἰπών" «Οὐχ ἀχούσεσϑε, 
(ὦ ἄνδρες ᾿41ϑηναῖοι, τοῦ τὴν κύλιχα ἔχοντος ([8);» Τότε μὲν οὖν 
ἀπτέπεμιψαν ἐκ τῆς πόλεως τὸν “ρπαλον, δεδιότες δὲ μὴ λόγον 
ἀπαιτῶνται τῶν χρημάτων (13) ἃ διηρτιάχεισαν οἱ ῥήτορες, ζήτησιν 
ἐποιοῦντο νεανιχὴν (39), χαὶ τὰς οἰχίας ἐπιόντες ἠρεύνων, τιλὴν τῆς 
Καλλικλέους τοῦ ᾿“ρρενίδου (51) μόνης τὴν δὲ τούτου νεωστὶ γε- 
γαμηκότος οὐκ εἴασαν ἐλεγχϑῆναι, νύμφης οὔσης ἔνδον (23), 
ἱστορεῖ, Θεόφραστος. 

ΟΗΑΡΙΤΕΙΝ ΧΧΥΙ. 

Ὁ δὲ “ημοσϑένης ὅμόσε χωρῶν (Ὁ εἰσήνεγχε ψήφισμα τὴν ἐξ 
᾿ρείου πάγου βουλὴν (3) ἐξετάσαι τὸ τιρᾶγμα χαὶ τοὺς ἐχείνῃ 
δόξαντας ἀδικεῖν δοῦναι δίκην. ᾿Εν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς 

ἐχείνης. χαταψηφισαμένης, εἰσῆλϑε μὲν εἰς τὸ δικαστήριον (5), 
ὀφλὼν δὲ τιεντήχοντα ταλάντων δίχην καὶ πιαραδοϑεὶς (2) εἰς τὸ 

δεσμωτήριον, αἰσχύνῃ τῆς αἰτίας φησὶ (Ὁ) καὶ δι’ ἀσϑένειαν τοῦ 

17. Πείϑειν. 1 πῷ ἔἕαπῦ ρᾷ8 οὐ] ον απ6, Ρδ1 ΘΧΘΙΏΡΙ6, πεέσας τὸν δῆμον 
γϑυΐ ἀϊτο «ἀγϑηὺ Ῥδγῦ]6 δὰ Ῥϑῦρ!θ, 1᾿᾿αναμὺ δαγδηραό» (β8π8 [1466 ααοη ἃ 
οὰ αὐ Π πᾶ Ῥᾶ5 ΟὈύθῃηα 80} ϑ80}γρ5). 

18, Τοῦ τὴν χύλιχα ἔχοντος. ὍδΠΒ 168 ἔδβύϊηβ, 18. ΘΟ Ρ6 Ραββαϊύ 46. τηϑῖῃ 
6ῃ τηδίη οὗ 16 ἐοὰν ἀθ ομαηΐον ὀΐαϊῦ ὑου]οῦγβ ἃ οοἰαὶ αἱ 1᾿ἀναϊῦ (ο᾽θϑῦ ὁ 
ααϊ ΒΡΡοϊαἱὺ κυλιχηγορεῖγ). 

19. παιτῶ λόγον, 16 ἀδοτηαπάθ οομηρίθ; ἀπαιτοῦμαι λόγον, ὁπ. τὴ8 ἀθιηδπᾶθ 
οοτηρίαδ. 

20, Νεαγικήν δὴ ραῦὶαπὺ α᾽ ἀπὸ ρογαυϊδιθίοπ ργθπα 16 8θ0η5 4 ψαΐέο αὐδὸ 
2Ψῖο. 

21. Καλμκπλέους τοῦ ρρενίδου. (δ ΟΔΙΠο]ὸ5 ἑαϊδαϊθ Ια θᾶπαιθ: ἃ 66] 56 
ὈΟΓΏΘ 668 αι Ὅμ 88 ϊῦ 501 80 ΟΟΙΗΡίθ. 

22. Τὴν δὲ τούτου νεωστὶ γεγαμηχότος .. -. οὔσης ἔνδον. «Ὑιά6 νοτο- 
ουπαϊατη Αἐμθπϊθηβίθτη. ΕΠ ὈΠΡίαπαβ το 11 Ῥαπάροί.: « 15 }ιι8, Ἰπαπῖ, 
νοσαγὶ πο ἀοΡοῖ, «μὲ μαογθηι ἀπο.» 

Ομ. ΧΧΥΓ 1. “Ομόσε χωρῶν, «]]απὺ αὐυ-ἀονδηΐ, 56 ρογίαπὺ οὴ ἀνδηὺ (ϑ0} 18 
τα ] 1 10:6). 

2. Τὴν ἐξ «Ἀρείου πάγου βουλήν. ΤΡΑτόοραρθ ὀἰαϊί, ἃ Αἰπὸπθβ, ἀπ ἐγὶ- 
Ῥαη41 οοΥγθούϊομηθὶ ΡΟΣ 168 4618 οὐ διυβδὶ ἀπὸ Ομδιη τα α᾿ Ἰπδίγαούϊοι ΡΟῸΓΡ 
οουῥα 8. ΟΥΤΩΘ8. [1] 56 οοπηροβαὶϊν 4θ ἰουὰβ 165 ἃποίθηβ ΔΙΌΠΒΟηὐΘ5. βου ϊβ 46 
Ομᾶτρθ οὗ αἱ 5’ δἰαἰθπύ δοαυϊψἐόβ Βοπογ ]θπμθπὺ ἄθ ἰθὰγβ ἑοποίϊομβ. ἢ 
ἀναϊῦ τοὺ 8505 ποῖ 46 1ἃ 6Ο]]1π0 5101: ἰΔ6116116 1] βἰέρϑαϊυ, 001}1π6 δἰξαθο 
ἃ Ἰουθϑὺ 46 1 ΑὐΤΌΡΟΪΘ. 

8. Τὸ διχαστήριον, 16 ἐγ] απ] οτγαϊηαῖτθ, 16 7". 
4. Παραδοϑείς. Ν᾿ ἀγαμῦ μὰ Ρᾶγ6Ρ 1 ἃηθηαθ οοπϑί ἀγα Ὁ ]6 46 οἰπαυδηΐθ ἰδ- 

Ἰϑηΐβ, 1] βιιῦ 1ὰ οοῃύγαϊπίθ ῬᾺΥ ΟΟΥΡΒ. 
ὅ. ᾿Αϊσχύνῃ τῆς αἰτίας φησί. Ἰλδὰτβ 1 ἀθυχίδιηθ 468 Ἰουύγ68 ααἱ ποὺ βοῃΐ 

ῬΑΡΥΘΠΘΒ Β0118 50η ΠΟΙ: Πρῶτον μὲν τοὔγειδος τῆς εἱρχτῆς χαλεπῶς τῷ 



864 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΌΤΑΙΒΕ 

σώματος οὐ δυνάμενος φέρειν τὸν εἱργμὸν ἀποδρᾶναι τοὺς μὲν 
λαϑὼν, τῶν δὲ λαϑεῖν ἐξουσίαν δόντων. 

- - , 

«Πέγεται γοῦν, ὡς (6) οὐ μαχρὰν φεύγων τοῦ ἄστεος αἴσϑοιτό 
τινας τῶν διαφόρων αὐτῷ πολιτῶν ἐπιδιώχοντας, βούλεσϑαι μὲν 
αὑτὸν ἀποχρύπτειν, ὡς δ᾽ ἐκεῖνοι φϑεγξάμενοι τοὔνομα καὶ ττροσ- 

Ὡ 3 ΕῚ Α γ9097 » φινν Π ὃ “ δ. .ὃ }2ὃϑ κα 
ελϑόντες ἐγγὺς ἐδέοντο λαβεῖν ἐφόδιον παρ᾽ αὐτῶν, ἐπ᾽ αὑτὸ 
τοῦτο χομίζοντες ἀργύριον οἴχοϑεν χαὶ τούτου χάριν ἐπιδιώξαντες 

1] “-᾽ , Π ᾽ - 

αὐτὸν, ἅμα δὲ ϑαρρεῖν παρεκάλουν χαὶ μὴ φέρειν ἀνιαρῶς (1) τὸ 
Ν " - 7} ’ , , " » 

συμβεβηκὸς, ἔτι μᾶλλον ἀναχλαύσασϑαι τὸν 4ημοσϑένην χαὶ εἰ- 
» “ 4 2 , , , 2 , , ᾿] , 

χυεῖν « Πῶς δ᾽ οὐ μέλλω φέρειν βαρέως ἀπολείπων πόλιν ἐχϑροὺς 
- 3 

τοιούτους ἔχουσαν, οἵους ἐν ἑτέρᾳ φίλους εὑρεῖν οὐ ῥάᾷδιόν 
ἐστιν (δ):» 

Ἤνεγκε δὲ τὴν φυγὴν μαλαχῶς, ἐν «ἀἰγίνῃ χαὶ Τροιζῆνι χαϑή- 
μενος τὰ πολλὰ, καὶ πρὸς τὴν “Ἵττικὴν ἀποβλέπων δεδακρυμέ- 
γος, ὥστε φωνὰς οὐκ εὐγνώμονας οὐδ' ὁμολογουμένας τοῖς ἐν 
τῇ πολιτείᾳ νεανιεύμασιν ἀπομνημονεύεσϑαι (ὃ). «Ζέγεται γὰρ 

- μ᾿ 2 , " ᾿ ’ 

ἐκ τοῦ ἄστεος ἀπαλλαττόμενος χαὶ πρὸς τὴν ἀχρόπολιν(19) ἀνα- 
, - » 3͵ , ᾿ » 

τείνας τὰς χεῖρας εἰττεῖν «Ὦ δέσττοινα Πολιὰς, τί δὴ τρισὶ τοῖς 
χαλετωτάτοις χαίρεις ϑηρίοις, γλαυκὶ καὶ δράκοντι καὶ δήμῳ (11);» 

λογισμῷ ἕρων, εἶτα διὰ τὴν ἡλικίαν οὐκ ἂν οἷός τ᾽ ὧν τῷ σώματι τὴν κακο- 
πάϑειαν ὑπενεγχεῖν. 

6. “ὥς, οοηῖηιθ; δὲ 46 τπδτηθ, Ὁ]ὰ8 Ἰοΐπ, ὡς δὲ. (65 ἄθὰχ ῬὮΓΡδ868 Ἰποὶ- 
ἀθηύθϑ 5 1η ΓΟ ]θηὐ ἀδη8 1ὰ ἀοα 016 Ῥτοροβίθοα ῬΥΪΠΟΙΡΑ]Ο: «1έγεται βούλεσϑαι 
μὲν χτλ., ἔτι δὲ (ὁ6 δὲ οδεὺ ἄδῃβ ὡς δὲ) μᾶλλον ἀναχλαύσασϑαι τὸν Ζημο- 
σϑένην, χτλ. 

7. Ἁνιαρῶς, »όνιϊδὶοηιορέ (6 ἀνία, ΟΠ ΡΤ, Ροἰπο). 
8, .“2έγεται γοῦν. ... οὗ δᾳδιόν ἔστιν. 1)ἃ ταδῖηθ δῃηθοάοίθ δϑὺ γτδοοηθόθ 

Δ1Π|Θὰγ5. (Ρβϑυδο-ΡΙ αἰάρααθ, Κέοβ. 65 ἴα ογαίθιγ8, Ῥ. 845 Ἐ) 6 ομδησθδηῦ 
68 σῦϊθβ: φεύγοντος δ᾽ “ἱσχίνου μετὰ τὴν καταδίχην (ἃ 16 βαϊΐα ἀὰ Ῥγοσὸβ 
48 Ια ΟοαΓοθΠ6) ἵππῳ χατεθίωξεν αὐτὸν (ὁ “ημοσϑένης) " τοῦ δ᾽ οἱηϑέντος 
αὐτὸν συλλαμβάνεσϑαι χαὶ προσπεσόντος χαὶ συγκαλυψαμένου, ἀναστήσας 
αὐτὸν παρεμυϑήσατο χαὶ τάλαντον ἔδωχεν ἀργυρίου. ΒΔΠΠΘυγΒ, Ἐβοβῖπο, 
5᾽ δἰαηῦ οχὶ]ό νοϊοπίαϊ γθτηθηῦ, οὐ μ6 β᾽ ὀἰδηὺ ροϊπὲ ὁοπαρρό 46 ῥυΐίβοῃ, π᾿ αυϑηὺ 
θὰ ἃ ἔπϊν ἀθνδηὺ δσα η0 φοηἀατηπα οι, οοὐὔδθ δαῦγθ γϑυβίοη θϑὺ ᾿πδοοθρύδ 6. 

9. Ὥστε φωνὰς οὐκ εὐγνώμονας .. .. ἀπομνημιονεύεσϑαι. «ἘΠ ἃ Ἰοῃ 
ΤΘΟΌΘΙΠΥ ΤΥ Τηδτηο ΓΘ ΔΘ Π 5 τηοὐβ οἱ ῬΙΌΡΟΒ ααἾ γ᾽ αἰῦ.... αὐἱ πθ 
τοϑροπᾶθηΐ Ρᾶ8 ἃ ἰὰ τηδρῃϑηϊιηΐϊψό 465 Ὀ61165 οἤοβθβ ααἢ] βουϊοῖ! ἀϊτθ δα 
868 ΒΑΓΘΩΡΊΙΘΒ. » (Ατηγοί.) 

10. Τὴν ἀκρόπολιν, 1ὰ οἰϊαα 6116 ἀ᾿ Αἰμὸηθβ. ἘΠῚ6 γϑηξοστηδὶῦ ἀπ 805 6ῃ- 
οοἰπέθ, Ῥαγτηὶ ἄθ ΠΟΙ ὈΓΘαΧ ὑθιηρ]θ8, Ομ ρ6 1165 οὐ βαπούαδί θβ, 16 Ραυυμόποι 
οὐ ἀπ ἰθιηρ]θ οοηβαογτό ἃ Αἰπόπα, δἄοτγόθ βρϑοϊδθιηθηῦ οομλπθ ϑαΐγ ΟΉΉῈ 46 
Τ᾿ ΑοΥΌΡοΙο ϑηνᾷ Πολιάς), Τ᾽ Εγθομεμόϊοπ. 

11. Ὦ δέσποινα Τολιὰς . .. χαὶ δήμῳ. «Ὁ ἄδπιθ Μίπουγθ, ραύγοπηθ 9 
οοβίθ οἷδό, ρΡουγαιου ρυθπβ ὑπ Ρῥ]αἰβὶτ' ἃ ὑγοΐβ δὶ τηϑαναῖβοβ θθβέθβ, δὰ μίδοα, 
δὰ ἄναρου οὐ ὅὰ ῬΘΌΡΙΘ 3» (Δτηγοῦ,) --- «ΤΥαοο αϑέθηι εἰ ποοίμα Μϑιογυας 
(8οΠ]οοὺ 4ϑηνᾷ) βαογὶ ογαηέ, οἰααθ ΔρρΙπρ ΘΔ 1.» 



ΡΙΘΤΑΒΟΥΕ, ΥἹΕ ΠῈΣ ΘΕΜΟΞΤΗΕΝΕ 860 

- χκαὶ τοὺς προσιόντας αὐτῷ χαὶ συνδιατρίβοντας νεανίσχους 
ἀποτρέπειν(3) τῆς πολιτείας λέγων ὡς, εἰ, δυεῖν αὐτῷ προχει- 
μένων ἀτι' ἀρχῆς ὁδῶν, τῆς μὲν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὴν ἐκκλησίαν, 
τῆς ὁ' ἄντιχρυς εἰς τὸν ὄλεϑρον, ἐτύγχανε προειδὼς τὰ κατὰ τὴν 
πολιτείαν χαχὰ καὶ φϑόνους χαὶ διαβολὰς καὶ ἀγωνίας (1:8), ἐπεὶ 
ταύτην ἂν ὁρμῆσαι τὴν εὐϑὺ(15) τοῦ ϑανάτου τείνουσαν. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΥΠ. 

᾿Αλλὰ γὰρ ἔτι φεύγοντος αὐτοῦ τὴν εἰρημένην φυγὴν ᾿4λέξαν- 
ὅρος μὲν ἐτελεύτησε(.), τὰ δ᾽ ᾿Ἑλληνιχὰ συνίστατο πάλιν, “εω- 
σϑένους (5) ἀνδραγαϑοῦντος καὶ περιτειχίζοντος “Αντίπατρον(8) ἐν 
“Ἰαμίᾳ πολιορκούμενον(4). Πυϑέας (5) μὲν οὖν ὃ ῥήτωρ καὶ Καλ- 

12, Καὶ τοὺς προσιόντας αὐτῷ .. .. ἀποτρέπειν. Οοὐξα ῬΉγαβο ἱπβηϊίνο 
ἀόροπα ϑῆοοσθ ἀθ λέγεται: λέγεται ννν͵ εἰπεῖν. .., καὶ ἀποτρέπειν λέ- 
γων, κτλ. 

18. ᾿Αγωνίας; δ η868. 
, ε Εὐϑύ, ἄγοῖϊξ ἃ, «φοῦνθγπθ 16 σόμ εξ, οοτητηθ 16 ρ]αραγέ ἄθ8 δάνθυθθβ 
Θ πρὰ.» 

Ο". ΧΧΥ͂Ι1 1. ᾿᾿ἀλέξανδρος μὲν ἐτελεύτησε. Ἐΐπι 828 ἀν. 7. Ο. (Θπίτο 16 
24. ΔΥΥῚΪ οὐ 16 24 1υϊη), ἃ 1᾽ἂρα Ὧἀθ 82 8η8, δὰ Ῥουΐ ἀ6 12 δὴ5 οὖ ἀπθίαθ8 
Ιηοἷβ 46 τὸρτθ. 

2. “εωσϑένους. 1,ὀοβέμδηθ, Αὐμόπίθη, Ῥοη σόπόγαὶ οὖ Β8 116 ογαύθαν, αναὶῦ 
ὀδδ᾽ θϑηπὶ 46 8ὲ ραύγίΘ ἀὰ νἱναηὺ ἀθ ῬΒΙΠΡΡΘ, δυρτὸβ 46 ααἱ 1] ἰσόῦνα θῸπὶ 
Δοσιθ 1}; 11 ϑαϊνὶ ΑἸοχαπᾶσγθ οῃ ἀβϑίθ, θῃγοϊό ἄδῃὴβ 16 ΘΟΥΡβ 468 ἱἙταῖροι. 
Πόογϑαὰθ Αἰοχδηᾶγο νου]αὺ δία] ΘΟΥΏΤη6. ΘΟ] ΟΠ8, Θη. 816, 165 ΤΥ ΘΠ Γ68 
ϑτθοβ αὐἱ δγαϊθηῦ διό ἃ 16 5016 46 Ῥαγῖὰβ οὐ ἀθ 8568 βαύσαρ68,. 1,δοβίμῃὸδηθ 
αὐυἰύδα 16 βουυίοθ ἀὰ τοὶ οὖ θιῃσηθηδ Θὴ ΕἸΌΣΤΟΡΘ, οομ γα Γθτηθηΐ ἃ 18 νοϊοηϊό 
ἂθ ΟΘ]α]-οἱ, ὯΠ6 Ὀδπηα6 ἀ᾽θηνίγου οἰπαυδηΐθ στη1}16 ΤὨΘΓΌΟΘΗΔΙΓΘΒ. 

8. ᾿Αντίπατρον. Ατθϊραίθυ, 815 ἀθ 1ἴ01185, ζαὺ τὰ 68 τηϑὶ ΠΘῸγ5 σόπόγαυχ 
οὐ ἀθ8 ρ'υβ βαὸ]θ5 βουυιθασβ ἀθ ῬὮΪΠΙΡΡΟ οὐ α᾽ ΑἸδχαπᾶγθ. Νόὄό δὴ ['δη 400 
ἃν. Φ. Ο., ἢ] ρυῖὺ ἀδ)ὰ ρΡαῦῦ δὰχ οδιηραριθβ ἀὰ ρῥγδαδοθβθθαν ἀ6 ῬΆΠΙΡΡΘ, 
Ῥογάϊοοαβ ΠῚ (86ὅ-800 ἂν. 7. (.), δὰ Πίγγῖθ. ῬὮΠΙΡΡΟ ᾿θανουα Ῥ] ΒΙΘΌΓΒ 
ἴο18. Θῃ Διηθαββαᾶθ ἃ Αἰπὸμπθθ, [θα ρίογα ἀ81η8 165 ΘἼὍΘΓΥΘΒ ἀθ ΤΏΓδοθ, δὰ 
βΒἰὸρθ 46 Ῥόγι μα (840 ἃν. 5. Ο., οἱο); 11 οοπύγ θα ρυδηάοιηθηῦ δὰ βυοοὸβ 
ἀθ ἴὰ Ἰουγπόθ ἀθ Ομόγσοπόθ. 1] αἷάα ΑἸθχαμᾶγθ ἃ 5 ΔΩ 5 16 ἐγῦηθ. 
Ομαγρό ἀὰ σουνθγηθιηθηῦ οὐ ἀθ 16 ἀόΐθμβο Ὧθ 1ὰ Μαούόδοϊπθ ρεπᾶδπύ 1᾽6χ- 
Ῥόαϊξίοπ ἀὰ Ἰθὰμηθ τοὶ δὴ Αβῖθ, 11 τϑιηρ!ῦ οοὐΐθ τη ϊββϑίοη 5885 ΤΘΡΓΟΟΘΒΘ:; 
11 σοΙρτηα ἰὼ τόνοϊθ ἄὰ Ῥό]οροπηὸβθ βοὺὰβ Αρ185 ΠΙ (νοῦ. οἱ-ἀθββαβ, ομδρ. 
ΧΧΙΡ, ποίθ 8). Μαϊρυδ 668 ῬΟῚ8 βθυνίοθϑ, ΑἸθχαηᾶγθ ἀναῖϊΐ ἀέοϊέ 46 1αἱ το- 
ΟἸΡΟΡ 888 ἴοπούϊο 8 46 ρβουνθυηθαν ἄθ Μδοδάοϊπο, αὐδπᾶ ἴα πιουύ 16 Βαρρυῖ 
Ταϊ-τηδτηθ. Απὐϊραίθι, ἄδηβ 1ὰ ρόγϊοἂθ ὑγοι]όθ ααϊ βαϊν᾽ξ, Θοπβοῦνα 16 ρου- 
ψουηθιηθηῦ ἱποοηίοϑίθ ἀθ 1α Μαοόάοίϊπθ, οὐ ζαὺ ποιητηό, αργὸβ ἴὰ τηοτὺ (6 
Ῥογάϊοοδβ, θη 8521. δατηϊηϊβυγαῦθαν ἀ 1 θα ρῖτΘ. 1] τηουγαῦ αἀ6 8ὲ Ὀ6116 τηουὺ 
ἄθυχ 8ὴ8 ἀρτὸβ (819 ἂν. 7. 6.), ἀναπῦ 16 ἀότπθιη υθηθὺ ἀδβη 1 ἀ6 1᾽6πι- 
ΡῬίγθ α᾽ ΑἸθχδῃᾶγθ. 

4, Ἐν «“αμίᾳ πολιορκούμενον. Α ἴα τηογὺ ἀ᾽ ΑἸ]οχαπάᾶγθ, 105 Αὐμέηϊθηβ οὐ 
165 Το] θη5 οηραρόγοηῦ 8000 468 βο]αΐβ 46 1,φοβίμβὸπθ, αὐἱ τ6 58᾽ ὀὐαϊθηὺ 
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2 Ἐξ: ἐ ᾿ 
μιμέδων ὃ Κάραβος (6) ἐξ “2“ϑηνῶν φεύγοντες ᾿“ντιπάτρῳ προσ- 
ἐγένοντο χαὶ μετὰ τῶν ἐχείνου φίλων καὶ πρέσβεων περιϊόντες 

ἐν ΟἋ 5 Ἴ ,ὔ - οὐχ εἴων (Ἵ ἀφίστασϑαε τοὺς “Ἕλληνας οὐδὲ προσέχειν τοῖς “21.9η- 
Ν - Ρ7) ᾽ 

γαίοις " “Ιημοσϑένης δὲ τοῖς ἐξ ἄστεος σπιρεσβεύουσι χαταμίξας 
ἑαυτὸν ἠγωνίζετο καὶ συνέτεραττεν; ὅπως αἵ πόλεις συνεπειϑήσονται 
τοῖς Παχεδόσι καὶ συνεχβαλοῦσιν αὐτοὺς τῆς “Ἑλλάδος. ᾿Εν δ' 
᾿Αρκαδίᾳ καὶ λοιδορίαν τοῦ Πυϑέου καὶ τοῦ 4ημοσϑένους γενέ- 

Ν 2 , ΒΙ ς ͵ 8 ᾽ ᾿ , - . 

σϑαι πρὸς ἀλλήλους εἴρηχεν ὃ Φύλαρχος (8) ἐν ἐχχλησίᾳ, τοῦ μὲν 
ὑπὲρ τῶν ἸΠαχεδόνων, τοῦ δ᾽ ὑπὲρ τῶν “Ελλήνων λέγοντος. .1έ- 

᾿ , , 2 - [ ΄ γυῖτὰ 2 Α 2", 
γεται δὲ τότε Πυϑέαν εἰτιεῖν ὅτι, χαϑάπερ οἰχίαν, εἰς ἣν ὄνειον 
εἰσφέρεται γάλα (Ὁ), κακόν τι πτπάντως ἔχειν νομίζομεν, οὕτω χαὶ 

Ὁ ὉΔ5 Υ 

πόλιν ἀνάγχη νοσεῖν, εἰς ἣν ““ϑηναίων πρεσβεία παραγίνεται" τὸν 
δὲ “ημοσϑένην τρέψαι τὸ παράδειγμα φήσαντα, καὶ τὸ γάλα τὸ 
2... γν 20, ὁ , ΝῚ Ν 2 ᾿ , χω. Ω , αὐ 
ὀνδιὸν ἐφ᾽ ὑγιείᾳ χαὶ τοὺς .“9ηναίους ἐτιὶ σωτηρίᾳ παραγίνεσϑαι 

τῶν νοσούντων(). Ἐφ᾽ οἷς ἡσϑεὶς ὃ τῶν ᾿4“ϑηναίων δῆμος 
ψηφίζεται τῷ 4ημοσϑένει κάϑοδον. 

Ῥ88 Θπθοῦ6 ἀἰβρουβόβ. 1ῳδοϑυμβὸπθ 168 οοπααίβις δὴ Ελο]16, οὰ 7000. Επξο] θη 
586 γΤόπηϊγοηῦ ἃ αἱ. ὕπο δύτηέόθ αὐμόηϊθηπθ ἔογίθ 46 5000 Βορ!ϊ68 οὐ 500 
ΘΟ 8Ι16 15. πδύϊοηδαχ, Ρ]ὰ5 2000 τη ΘΓΟΘ 1 γ65 νἱηὺ ἔδίτθ 88 Ἰοπούϊοη ἄγνθο 1]: 
1658. Τμόραϊηβ, ααἱ νου]αϊθηῦ 5ὌΡΡΟΒΟΡ ἂμ. ραββϑᾶρθ Ὧἀθ 068 ἐγόιρθθ, ἔασϑηῦ 
οαἱρυϊόΒ. Απὐρδίου δοοουσῦ 46 Μεαοδάοίϊῃμθ ῬΟῸΣ ΘΟΙΡΥ ΔΘ" 16 βου] ὀνθιηθηῦ 
46.146 ἀτὸσθ. 1μδοβύμοπθ, ἃ 16 ὑδίθ 48 1 αυτηδθ. οοιηθίπόθ, 16. θὲ ἃ Ηόδγβοϊξθ, 
ΠΟῸΠ Ἰοΐη 468 ΤΟΥ ΠΟΡΥ 168 οὖ 16 ἔὈΥῸ06 ἃ 8 ΘΠ θυ ο 818 18. ΡΙδοθ ἀθ 1υδτηΐδ, 
ἃ Ἰθηὐγέθ 46 16 ΤΉ θββα!θ. (ὗογ. 16 βαϊΐθ. 468 ορόγανιομβ πούθ. 2 ἀὰὰ ΘμδΡ. 
ΧΧΥΙΠ.) 

ὅ. Πυϑέας. ὅιν Ῥγίμέαβ, νου. 1ὰ ποΐθ 9 ἀπ οἴδρ. στ. 
0. Καλλιμέδων ὁ Κάραβος. ΟΔΙΠτηδάοῃ ὁέαϊν ἕαμηθαχ, οαΐγθ βοὴ. ἰαϊθηῦ 

ΟΡ ὔΟΙΓΘ, ῬΔῚ 168. θΟΙΩθΘΠΟΘΒ. 4} ἔαϊϑαϊθ, Οηἡ Ἰ᾽ανϑὶθ βασποτητηό 16 γαθα 
(Κάραβος) ἃ οαπ886 46 βοὴ ροῦν ΡΟῸΣ 165 ογαθεβ (Ἰδῃρουδβύίθβ, μποιηδγαβ, δίο.). 
Βρηνό ἃ Αὐπὸπθβ ἃ 1ὰ βαϊδθ 465 ὑγοῦρθβ ἀ᾽ Απϑραύθσ, 1] ἕαέ οοπαδιηπό ἃ 
τηοῦῦ 1ογ8 46 ἴὰ τηδῃηθ γτόνοϊαξίοηῃ. ααἱ οοὔνα 14 γίΘ ἃ Ῥμοοίοη (318 ἃν. 
4. ΟΣ); πιδῖβ 11 ραυὺ 5᾽ΘομαΡΡου ἃ ἔβθμιρβ 46 16 υ}}]6δ. Ρ]αΐδγαθθ 1 ἌΡΡΕ.16 
1 ΠΠΘῸγ8 ἀνὴρ ϑρασὺς χαὶ μισόδημος. 

7. Οὐχ ἐᾶν, ἀνα αι} π6 ἔδαῦ ροϊηΐ. --- Ατηνοῦ: «Ῥγβομοϊθηὺ 168 ΟὙΘΟΒ 
46 π6 868 ΤϑιηΘ. ΡΟΪηΐ.» 

8. Ὁ Φύλαρχος. Ῥναγαι6, πδυϊ ῬγοΡΑὈ]θιηθηῦ 46 Νααυογαῦβ (ρυρίο), 
Αὐμδιηΐθη. (ρα παὐαγ] βαύϊοη, 5᾽11 π’ δίαϊθ ροϊηῦ πό 46 ραγϑηΐβ αὐμιόῃ:θ 8), 
οοπἰθιηρογδΐη α᾽ Αγαύυβ ( 218 ἂν. . Ο.). ἢ αγαὶδ ρῃθ 6 28 Ἰῖντθθβ. 4 818- 
ἰοῖγθβ ἀθραΐβ 1 1Ἰηναβίοῃ 46 Ῥυυυηβ ἀδη8 16 Ρόϊορομηδβθ Ἰπβασ᾽ ἃ ’ὰ τονὲ 46 
ΟἸδομηὸπο (2372 ἃ 220 ἃν. 9. 6.). Ο'δδύ ὑπ 465. βουτοθβ ἀθ Ρ]αΐαγαιθ ΡΟῸΣ 
ῬΙ 865 46 868 Βίορτδρῖοθβ, οὐ διιβδὶ 4 Τυοραθ- Ροτηρόθ (ρᾶ} βυϊΐθ, 46 
α801}). 

9, Ἐπ ἣν ὄνειον εἰσφέρεται γάλα. ΟὨ ογοῃηθ ἄὰ Ἰαἰξ ἀ' ἅπιθββα διιχ ρ μὶ- 
βίαθ5 δὺ ἃ οϑὺχ αἱ ρόγιβϑβθηῦ 4θ σοῃβοιηρίϊοῃ. 

10. Τῶν νοσούντων οβὲ ἃ 16 ἴοϊβ 16 τόρϊτηρ ἀθ ἐφ᾽ ὑγιείᾳ οἱ ἀθ ἐπὲ 
σωτηρίᾳ. 
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Ἰὸ μὲν οὖν ψήφισμα Δήμων ὃ Παιανιεὺς, ἀγεψιὸξ("). ὧν 
“ημοσϑένους, εἰσήνεγχεν" ἐπέμφϑη δὲ τριήρης ἐπ᾿ αὐτὸν (13) εἰς 
“ἴγιναν. Ἔχ δὲ Πειραιῶς ἀνέβαινεν οὔτε ὃ ἄρχοντος οὔτε ἱεθέως 
ἀπολειφϑέντος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν ὁμοῦ πάντων ἄπαν- 
τώντων χαὶ δεχομένων προϑύμως. Ὅτε χαί (3) φησιν αὐτὸν ὃ 
ϊάγνης Δημήτριος (8) ἀνατείναντα τὰς χεῖρας μαχαρίσαι τῆς ἡμέ- 

ρας ἐχείνης ἑαυτὸν, ὡς βέλτιον ᾿“Ζ“λχιβιάδου κατιόντα 15)" πεπεισ- 
μένους γὰρ, οὐ βεβιασμένους ὕπ᾽ αὐτοῦ δέχεσϑαι τοὺς πολίτας. 
Τῆς δὲ χρηματιχῆς ζημίας αὐτῷ μενούσης (οὐ γὰρ ἐξῆν χάριτι 
λῦσαι καταδίχην) ἐσοφίσαντο πρὸς τὸν νόμον. Εἰωϑότες γὰρ ἐν 
τῇ ϑυσίᾳ τοῦ Διὸς τοῦ Σωτῆρος ἀργύριον τελεῖν τοῖς χατασκευά- 
ζουσι καὶ χοσμοῦσι τὸν βωμὸν, ἐχείνῳ τότε ταῦτα ποιῆσαι καὶ 
παρασχεῖν(19) πεντήκοντα ταλάντων ἐξέδωχαν(1), ὅσον ἣν τὸ τί- 

μημα τῆς καταδίκης. 

ΟΗΑΡΙΤΈΞ, ΧΧΥΊΠΠ. 

Οὐ μὴν ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀπέλαυσε τῆς πατρίδος κατελϑῶὼν, 

11. ̓ ἀνεψιός. Ῥδὰχ οουβίηβ ρΘΥΤη ἃἴηβ βοπὺ ἀγεψιοί. Ῥυΐβ 16. 56η5 46 ἀγε- 
ψιός 5᾽ ἐϊεπᾶ ἃ 465 οουβϑίηβ απ ἀορτέ ρ]ὰ8 ὀϊοίρῃό, [6 Ῥοιῆοπ ἀοπί 1] 
οϑὲ οὶ ααθδϑύϊοη οϑὺ ἂπ «ποθ ἃ 186. τηοᾶθ 46 Βγοίαρῃβ  » 46 Ῥότϊηοβίμὸμδ, 
ΒΆΥΟΙΓ 16 ἢ]8 4ἀθ. 5800} σουβίῃ δουτηδίη ΠΘΠΊΟΤΠ 6] 68. 16. Ρῥ]αϊάογον δοηέγο 
Ζεποίμθιηΐβ ααἱ 88 ἔγοῦνθ ἴδί τ ργεϊθ ἀδ 1ὰ οοἸ]δούϊοη ἀότηοβίπἝηϊα δ ἃ 
ὀἰδ ργοῃοποό ἀδναηὺ 165 Ἰπρὲβ ῬΡᾺ. 66 Πϑιηοὴ 8η8 ἅπ6 οδιϑ6 ααἱ [αἱ ὀναϊξ 
ῬΘΡΒΟΠΏΘΙ16 (αἴξαῖγθ δοτητηθγοΐα]6), οὖ οἢ ογὔοϊξ αὰθ Ῥϑιηοη Ἰ᾽αγαὶὺ τξαϊρό 
Ἰαϊ-τηδτη. 

12. Ἐπέμφϑη δὲ τριήρης ἐπ’ αὐτόν. Οοτρ. γὲο ἄ᾽ ΑἸοϊδίαάε (δ 21): Καὶ 
τέλος ἀπέστειλεν (ὁ δῆμος) τὴν Σαλαμινίαν ἐπ᾽ αὐτὸν (1] 8'αρὶέ ἀ᾽ ΑἸοϊ 4, 
ααἱ εϑὺ θὴ 510116), 66. αυϊ γϑαΐ αἴτθ αἂθ 16 Ῥθα}]6 ϑηγογα 16 ψϑῖββθαι 8616. 
τηϊπΐα ΟΊ ἰδ γαηιθη. Τ᾽.6 τηδτηθ 1οΪ. 

18. “Ὅτε καὶ. Ο᾽ οϑὲ ἀδηβ οϑέξβ οἰγοοῃηβέϑῃμοθ α66. 
14. Ὁ Μάγνης “ημήτριος. ϑῸΣ Τοιηθίταβ 46 Μαρπόβίθ, οἵ. 18. ποίθ 1 

ἄπ οἴδρ. χυ. 
10. Κατιέναι, 6 Ῥαν]δηὺ απ οχ!]ό, γϑηΐγοῦ ἀαηβ 8α ραΐγίο. --- Τι6 τϑίουν 

ἃ ΔΙοϊθδᾶθ ἃ Αὐπὸηθβ αργὸβ τῃ οχὶ ἀ6 βϑρύ 8η8 ϑαῤ ᾿ἴϑα δὰ ῬΥΪπύθρ5 6 
Ῥδη 408 ἃν. “. Ὁ. ΑἸοΙ Ιδάθ, αργὸβ ἀνοῖν ὁ 6 οοπάδτηπθ ἃ τηουῦ ῬδῪ 60η- 
ἰμτηδοθ θη 41, 5᾽ ὀξαϊῦ τὴ 18 Ῥϑπάδηὺ ὑγ0]8. 818 δὰ ΒΘΡΎΙΟΘ 65 ΘμΠΘΙηΪ8 (6 
58. Ῥαίσίθ; Ραΐβ, Ῥϑηᾶδηύ 165 ἐγοὶβ οὐ αὐδίγθ δαΐγοθ δηηόθθ, ναὶϊῦ γδομϑίό 
οοὐΐθ ὑγϑηϊβοη Θὴ τϑηδηὺ αἰ ΠΤ Θη568 βουνίσο ἃ Αὐῃὸπθβ οὖ δὴ σάϊβ]18- 
βαπῦ 88 ἀοτχηϊηδύϊοη ἄδη5 1 θ᾽] οβροπῦ Ῥ8. ἀπ βόσγίθ 46 βυσοὸβ βοιηρογίέβ 
50} 165 [ιδοέξαότηοπίθηβ. 

16. «Ταῦτα ποιῆσαι καὶ παρασχεῖν, 561]. ΟΥ̓́ΠαΥ 6 αἰαιθ ἐηβέγ 676 ἀυατῆ 7 0Υ18 
ϑοργαθο δ, οὐ πθοθββαυῖα ῬΟΤηρδ8 ργαθθοῦε.» 

17. « Ἐχδιδόναι ἀἰοϊξαν, οαπη ΓΘΒΡα Ὁ] θα θὰ ον ξαβ Δ] 1οαἱ βαδοθρίουὶ (θηέγο- 
ῬΥΘΉΘΙ) οἸοοαῦ ορὺβ ἰδοϊθπά τη οοτΐα τηθγοθᾶθ [16 ρυγία, δὴ) οΥδ6, 86. ηιοὲ αἵ 
σόρη, αὐαϑθ τυ ΓΟΘ5. οἱ δχ ξγυο σοί ηαΐαν, ροβίαπμδιη ΡΒ Ῥγϑϑ θυ.» 



868 ἘΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΠΑΙΒΕ 

ἀλλὰ ταχὺ τῶν “Ἑλληνικῶν πραγμάτων συντριβέντων ἸΠεταγειτ- 
γιῶνος (ἡ μὲν μηνὸς ἣ περὶ Κραννῶνα μάχη συνέπεσε, Βοηδρο- 
μιῶνος δὲ παρῆλθεν εἰς Πουνυχίαν ἡ φρουρὰ(3), Πυανεψιῶνος 
δὲ Δημοσθένης ἀπέϑανξε τόνδε τὸν τρόπον. Ὥς ᾿Αντίπατρος καὶ 
Κρατερὸς (8) ἠγγέλλοντο προσιόντες ἐπὶ τὰς “4ϑήνας, οἱ μὲν περὶ 
τὸν Δημοσθένην (4) φϑάσαντες ὑπεξῆλϑον ἐκ τῆς πόλεως, ὃ δὲ 
δῆμος αὐτῶν(5) ϑάνατον κατέγνω 4ημάδου γράψαντος. 
᾿λλων δὲ ἀλλαχοῦ διασπαρέντων, ὃ ᾿Αντίπατρος περιέπεμτιε 

τοὺς συλλαμβάνοντας, ὧν ἣν ἡγεμὼν ᾿Αρχίας ὁ κληϑεὶς Φυγαδο- 
ϑήρας(5). Τοῦτον δὲ Θούριον() ὄντα τῷ γένει λόγος ἔχει τραγῳ- 
δίας ὑποχρίνεσϑαί ποτε, καὶ τὸν «Αἰγινήτην Πῶλον(8), τὸν ὕπερ- 
βαλόντα τῇ τέχνῃ πάντας, ἐκείνου γεγονέναι μαϑητὴν ἱστοροῦσιν. 

Ο. ΧΧΥΠ1.] 1. Μεταγειτνιῶνος. .. Βοηδρομιῶνος. . .. Πυανεψιῶνος. 
1 δηπόθ αἰὐΐαπθ οοϊησηθηφαὶν δὰ βο]βύϊοθ α᾽δἰό:; 165 τηοἱβ οοτηχτηθηραϊθηῦ δὰ 
ΤῊ ]Π1θὰ ἀθ8. ἠδύγοβ, οὖ δ]]αϊθηὺ ἀὰ 15 δὰ 1ὅ. Μοίασίηϊοη, δοῦ  Βορ θη ὉΓ : 
Βοέῤαγοριΐοη, βορ θα γο οοΐορτο ; Ῥῳψαηπορβίοη, οοἰογθ ΠΟΥ ΘΙ ΌΤΘ. 

2. Παρῆλϑεν εἰς Μουνυχίαν ἡ φρουρά. Ἰμδοβἐμβὸπθ ἐθπαὶῦ Απεϊραίθυ θηξογταό 
ἄδη8 [μᾶτηΐα. 1] οϑὺ Ὀ]6586 τηουἐθ]]θιηθηῦ θη τοίουϊαηῦ ὑπ βουύϊθ ἀ68 δϑ8816- 
δόβ. ΑπθρὮ1]6 σϑροϊῦ ἃ 58ὲ Ῥ]δοθ 16 οοιητηδηθιηθηῦ (65 ἴουοθΒ ,ΘΟΘΌΘΒ, 
ααἱ αἰπηϊπαδίθπῦ ομδαὰθ ον. 11] Ῥαὺ Τμδοηπαῖοβ ααἱ 5᾽ ἀνδηραῖϊῦ δὰ ΒΘΟΟῸΓΒ 
Ὧἀθ 1αγηϊὰ. Μαΐβ, ἃ ἴὰ ἔδνυθιν ἀθ οϑύΐθ αἰνθυβίου, Απϑραΐθι οϑὺ βου (8 
16 νἱ}16 ἀνθὸ ὑουΐθ 1ὰ ραγηῃΐβϑοη. [1 σ8}1186 δαΐουῦ 46 οδ. πογϑὰ 168 γϑϑίθβ ἅὰ 
ΘΟΡΡΒ5 ἀ᾽᾿ ἀγιμόθ ναΐποα, οὐ 11 ὑϊθηὺ 14 σδιηραρηθ Ἰυβαυ ἃ 66 αὰ6, Ὀἰοηίοί, 
1 αγγϊνόθ ἀθ Ογαίϊὸγθ ἄνθὸ ἀ68 γϑηΐογἐβ [αἱ ρογιηθίξθ ἀθ γϑρεθηᾶγο Το θηβῖνθ. 
1 ἀδέαϊί, ἃ βοη ἰουν, 165 αὐθοβ ἃ Ομδμηοη (ργὸβ 46 1 γ 1586, ἴὰ οαρίΐα]θ ἀθ 
16 Τ6854116). Απὐραῦθυ, 81018, τη υῸ 6. οοηΐγθ Αὐμὸηθϑ, ααἱ οὐάθ οὐ ονέϊθπέ 
16 ραὶχ ἃ 46 ἄστθβ οοῃαϊϊοηβ: 6110 Τθποηοῦ ἃ 88. οοπϑυϊαὐΐοη ἀότηοοναῦϊ- 
αὰ6 οὐ τϑοοῖῦ ἅπ8 ρδγηΐβοη τηϑοδδοηίθπηθ ἀδῃ8 80η ρογύ ἴογυϊδό ἂθ Μυ- 
Ὡγομθ (822 ἂν. 4. Ο.). 

8. Κρατερός. Οταϊοτα, ᾿ὰη Ὧ68 τηθ  ]Πθὰγ5 σόπόγαιχ ἀ᾽ ΑἸΙοχαπᾶγθ. ΠῸ σϑοαυΐ 
Δ᾽ ΑἸοχαπᾶγθ, οὴ 824, 18. τηϊβϑίου ἀθ σϑοοηάαϊγ 165 νόϊδγϑηβ οὴ Μαοδάοίΐηθ, 
οὐ ὀξαϊῦ ἀδβίρῃδ ρὰὺ 16 τοὶ Ῥοὺγ Ῥγθηᾶγθ 16 ρουνθγποιηθηῦ 46 66 ῬΑ αὰθ 
ἀδναὶϊῦ Ἰὰϊ τϑιπχθίγθ Αηὐραῦον. Ανδηύ αα}} πο δὐξοὶπῦ 16 τῖναρο α ΕΌΤΟΡΘ, 
ΑἸοχαπᾶγθ ὀϊαηὺ τηογύ, 1] β᾽απὶῦ ἃ Απύϊραίθυ. ατᾶοθ 1αἱ, 66 ἀθυ μου βου ϊῦ ναἱη-. 
ααθαν ἀθ 1ὰ ριογγο ᾿αηιαφιθ. Ἐπ 8921, 118 Ῥαββθηῦ ΘηΒθυ  Ὁ]8 6. Αβίθ ῬΟῸΣ 
οοτηθαξέγο Ρογάϊοοαβ. Βαίία ρᾶὰσ Ἐαμηὸπθ θὴ Οαρρδάοοθ, Οταίόγο ρόγιὑ ἀδὴ8 
1ὰ ἀότγουίθ. : Ε 

4. Οἱ μὲν περὶ τὸν “ημοσϑένην. ἙϊαύοπαθΖ: Πότηοϑέμὀδμθ οὖ 168 δαΐτθβ 
ΟΥ̓αύθαγβ ἀθ βοὴ ραυϊϊ. 

ὅ. Αὐτῶν οϑὺ 16 τόρίτηθ 46 χατέγγω (μοῃ ἅς ϑάγατο)). 
θ. ᾿ἀρχίας ὁ χληϑεὶς Φυγαδοϑήρας. Αὐχ τοηβοῖρηριηθηΐβ αὰ6 Ῥ]αίαταὰθ 

τόυηϊῦ ἰοἱ Βὰ} ΑΥΘΠἷα8, δ]οαΐοηβ. ααπηθ ὑγδα] θη ταρροσίόθ ΡῈ Αὐυῖθῃ 1 
[αἰδϑαὶϊν τηουν" ἀΔη8 1ὰ τηϊβὸγθ οὖ 16 τηόρυ 8. ; 

7. Θοίριον, Βαϊ απὺ ἄθ ΤΒυτγίατα (Π ἀποίθππθ ϑυϑαγ δ), θα Τιποδηΐθ. 
Β. Τὸν Αἰγινήτην Πῶλον. ϑοίοπ ἀ᾽ δαΐγοβ δαυΐθασβ, ΡοΪαβ, 818 46 Ομδν οἱ 8, 

δἰαὶθ παῖ ἀθ ϑαπίατα (Αἰξίαπθ). ΑὉ]ὰ- 6 6116 ἀϊξ ἀθ 1αἱ {Ὑ11, 6): « Ηΐβέγίο ἕν 
ἐογγα Θγαθοία ἐμῖξ ξαηια οοἰοῦγὶ, αὐ σοϑένι8 εἰ υοοῖβ οἱαγιἐια ἴηι δὲ υδηιιβέαξε 
οοἰογῖβ απέϊδέαθαξ: ποῖον βιιῖ886 αὐμρὲ Ῥοϊμηι; ἐγαφοοάϊαβ ροδίαγιηι ποδιϊηι 
ϑοὶϊέίο αἶψιι6 αϑϑουθγαίε αοἰϊίαυϊξ,» οἷο. 
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Ἕρμιτιπος δὲ τὸν ᾿Πρχίαν ἐν τοῖς “αχρίτου (θὺ τοῦ ῥήτορος μα- 
ϑηταῖς ἀναγράφει" “4]ημήτριος ([) δὲ τῆς “Ἀναξιμένους (52) διατρι- 
βῆς μετεσχηχέναι φησὶν « αὐτόν. Οὗτος οὖν δ᾽ “ρχίας “Ὑπερείδην (15) 
μὲν τὸν ῥήτορα χαὶ ᾿4ϑιστόνιχον τὸν Παραϑώνιον (18) χαὶ τὸν 
Ζημητρίου τοῦ Φαληρέως ἀδελφὸν ἹἹμεραῖον (13) ἐν “ἰγίνῃ κατα- 
φυγόντας ἐπὶ τὸ «Ἵἰάχειον(:5) ἔπεμψεν ἀποσπάσας εἰς Κλεωνὰς 
πρὸς ᾿Αντίπατρον᾽ κἀχεῖ διεφϑάρησαν, “Ὑπερείδου δὲ χαὶ τὴν 
γλῶτταν ἐχτμηϑῆναι (16) ζῶντος λέγουσιν. 

9. -Τακρίτου. Τιδουῖΐθ 46 ῬΗδ561158 (ῬΔΙΏΡΗΣ1}16) ἀναῖῦ δἰό Ταϊ-τηδτηθ ὀϊὸνθ 
ΑἸβοογαΐθ υϑὺβ 8550 ἂν. 7. Ο. 11 νόοαξ ἃ Αἰῃμὸπαϑβ. ΠῪ ἃ ἀδπβ ἴα οοἸ]θοίϊοη. 
ἀδτηοβίπόπίααθ ὑπ αἰβοουγβ (ααἱ π᾿ δῦ ρὰβ 46 Πότηοβυπὸηθ) ὀογιὺ ροὺσ ὑπ 
οοτίαϊη Απαγοοϊὸβ ααἱ ρῥ]αΙαἷῦ οοηέτο Τοῦ : 1] 5᾽ αρΊββαιῦ ἀρ 8000 ἀγδοῆτηθ8 
Ῥγδύξεβ ἃ 1ὰ ΒΤΌΒΒ8 ῬᾺΓΡ Απαγοοϊὸβ ἃ ἂπ ἔγὸσο 46 1 δοῦῖΐθ, οὖ απ 16 ογόδῃ- 
ΟἾΘΙ τόοϊατηδιῦ ἃ Τοῦτα ἀργὸβ ]ὰ τηοσὺ ἀὰ ἔγὸγθ. 

10. Ζημήτριος. 6 Μαρπόβία (ο6]αϊ ααἱ νἱθπὺ α’ ὀίγ ἀό)]ὰ οἰξό, ραρθ5 84 
οὐ 867) οὐ 46 Ῥμαϊὸγοῦ 

11. ᾿ναξιμένους. Απιαχϊτηδηθ, 815 α’ ΑὙΙβίοο!ὸβ, 4ἀθ Τιδιηρβαααθ (6η Μγβίθ 
5} 1᾽ ΗΘ] βροπί), δἰὸνθ ἀ6 ΖΟ116 οὐ 46 Ὀίορὸπθ 16 Ογπίαυθ, αἀαὺ νἱντθ 6η- 
υἰστοι 6 8390 ἃ 820 ἃν. . Ο. Αργὸβ αἀνοὶγ δξό δίδθ! ἃ Αὐμὸπθβ, οὐ αἱύ 
αα ἀονὶπέ 1Ὧπ 465 τηαϊίγοβ α᾽ ΑἸοχαπᾶνα 16 αταπᾶ οὐ 1᾿δοοοιηραρηδ 88 
500 δχράαιίοι οοπίγο 1 Ῥοῦβθ. 65 ΠΥΤῸ5 ΒΙβύου Ια 165 βοηῦ ΡΟΓ 8, ΒΑΥΟΙΓ : 
1ΠῸ6 Ὠἰδίοϊτο 46 ἴα ατὸσθ ἀθραΐβ 164 ογόδύιομ. ἀὰ τηοπᾶθ, θη 12 ᾿ἴνγθβ, 8 ΠΥ ΤΥ Ὸ8 
αἀθ φριλιππιχά, οὗ δὰ τηοίηβ 2 ᾿ἰγΥ68 50} 16 τὸρῃθ α᾽ ΑἸθχαπᾶσθ. Απαχίτηδῃβ 
Ἴουϊῦ ἀδπη8 50η ἰθῖὴρ8 ἀἴἀπ σγαπᾶθ τόραξαϊίοι οοτήτηθ τ δέθαν οὐ Βορϊβύθ. 
ΤΠ δοΥιῦ ρβοαδο-αῦβυο δ! αὰθ σοηππι 5065 16 ποῖ ἀθ Πἠόξογίχιιε ἃ ΑἸἰοααηαγε 
οϑὺ ἀθ ἰαϊ. 

12. “Ὑπερείδην. Ἡγρότγια6, 415 ἀθ ΟἸδαοῖρρθ, ἀὰ ἀὸτηθ 46 ΟοΠγίθ, ἑαυ ἃ 
Ῥϑὰ ργὸβ ἀὰ τηδηθ ἂσοα ατ Πέτϊηοβθπὸπθ. [Π| ἐοουία ΡῬ]αίοη. οἱ βαϊνιὺ 16 
ΟΟΌγ5 αἸβοογαίθ. Τὰ ἀ05 Οἷχ σγαπᾶβ ογαίθαγβ α᾽Αἰμὸποβ, 11] δρραγυϊηῦ 
ἰοαΐθ 88 νἱϑ, θη ροϊαπθ, ἂὰ ρανϊθ δηὐτηδοόαοπίθη. Οαέγα ααθαπθ5 ἔγαρ- 
τηθηΐβ ΓΟ 6 1}}15 ἀ8η5 αἰ νοβ δαῦθαυβ, οα ἃ Τούσουνό δὰ τ ]Πθὰ 46 66 518 016-Οἱ 
αὐδίτο αἰβοοῦῦβ α Ηγρόγιθ, Ρ]8β οὐ πιο η8 ΟΟΙ ]Θίβ8, ΒᾺ} 465 Ῥαρυτ 5 ἀΔ 8 
ἄθβ8 ἰοτηθοβ θη ργρίθ: 19 Οὐηΐγο Τέηιοβέϊιδηα (ἀδη5 1᾽ αἴαϊνθ 4 δγραβ!ο), 
25 ῬοῖΥ ΤΑ ΘΟΡΙΌΉ, 895 Ῥον Ἐπσόηῖρρε (4δπ8 ὁ65 ἄθαχ αἴδαϊτθβ, ΗἩγυρέγιαθ 
αναὶϊν Τυγσασραθ ῬΟῸΣ δάνθγβαϊγθ), οὖ 45 Ογαΐβοη Κιριδῦγο (ἐπιτάφιος) 68 
1μέοβιμὸπθ (νου. οἰ -ἀθββὰβ ἰὰ ποῖθ 2 ἀὰ ΟΡ. ΧΧΥΙΠ). 

18. “Δριστόγνιχον τὸν Μίαραϑώνιον. ΘΌθΠοΥ Ῥθηβθ αὰθ Τ᾽ Ασιβέοπιοαβ ἀοπὺ 
1] οδῦ ἰοὶ αποβύϊοι Ῥουγταὶν δέγθ 16 τηθιηθ αυ᾽ « ΑΥὐἱβίομϊουβ ἄἀθ Ῥῃχόαντμό 
(ἀδπη5 ἰὰ ὑγσῖθα 1,δοηίϊ 6), Ἰθαῦθὶ ἀναϊῦ ἕαὶϊῦ ἀθοΘ ΠΟ ἀπ οουγοηηθ ἃ ὨὈέ- 
τηοβίμδπθ οὖ εδῦ τηθῃς πη Ρ] 516 5 [0158 ἀδη5 16 αἸβοοῦσί; 817) ἴα ΟΟἸ ΟΊ 6» 
(88 88, 228 εὐ 812). 

14. ὑμμεραῖον. « Ηἰπιόγόθ «δὶ οἶδό Ῥϑυτηΐ 165 δοουβαίθασβ 4 Πέϊηοβίῃδηθ 
ἄδπ5 Ἰ᾽ αἴϊαϊτα ἃ Ἤδυρα!β, τιδῖβ 1] πϑῃ δρραγῥθπαϊί Ρὰ8 τηοΐμϑ, αἰπϑὶ αὰ Ἠυρό- 
τί 6, δὰ Ῥαγί ΘΏΠΘΙΩΪ ἀθ 16 Μαοόάο!ῃθ. » 

16. Τὸ Δ4ϊάκειον. 1μ68 Ὅτθοβ, θη τϑοοηηδίββδμοθ 46 ρ]αἷθβ 4115 αναϊθηῦ 
οὈΐθπαθα ἀὰ οἱθὶ σγυᾶοθ ἃ 1"1πέθγοθββίου. ἐοαΐθ ρα ϊββαπία α δααθ, αναϊθπί 
Ἰηβέϊςαό ἃ Εἰρίηθ οθ Ἰῖθὰ α᾽45116: Εδαπθ Ἰαϊ-ταθτηθ Ῥυόηοηςα 16 τηϑ] δα οὐ] θη 
οοΟμέγο αὐἱ 16 νἱοϊογαϊῦ. (ὕουοΖ ἰβοογαΐθ, ὔνασογαβ, ὃ 14-18.) (δ βαποίπδιτθ 
οχίβίαϊἐ Θποοῦθ ἀὰ ἔθιηρβ ἀὰ γουαρθαν Ῥαυβαηΐαβ (115 5016 ἂρ. 7. (.), αὐἱ 
16 ἀῤδονῖς αἰπδὶ: Ἔν ἐπιφανεστάτῳ δὲ τῆς πόλεως τὸ Αϊάχειον χαλούμεγον, 
περίβολος τετράγωγος λευχοῦ λίϑου. : 

106. “Ὑπερείδου... τὴν γλῶτταν ἐχτμηϑῆναι. ΘΙ Οὴ. Ὧπ6 δαΐγο ὑγδαϊΐοη, 

24 
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ΟΗΑΡΙΤΕΝΒ ΧΧΙΧ, 

Τὸν δὲ Δημοσϑένην πυϑόμενος ἱχέτην ἐν Καλαυρίᾳ (ἢ ἐν τῷ 
ἱερῷ Ποσειδῶνος χαϑέζεσϑαι, διαπλεύσας (5) ὑπτηρετιχοῖς (5) χαὶ 
3 ᾿ Ν - ΄ 2 3 “ , 7 
ἀποβὰς μετὰ Θρᾳκῶν δορυφόρων ἕπεειϑεν ἀναστάντα βαδίζειν μετ 

3 “- ν 3 , «ς ᾿ , 4 3 " ς Ἁ 

αὐτοῦ πρὸς «Αντίπατρον, ὡς δυσχερὲς πεισόμενον (2) οὐδέν. Ὁ δὲ 
“Ἰημοσϑένης ἐτύγχανεν ὄψιν ἑωρακὼς κατὰ τοὺς ὕπνους ἐχείγνης 
τῆς νυχτὸς ἀλλόχοτον. ᾿Εδόχει γὰρ ἀνταγωνίζεσϑαι (Ὁ) τῷ ᾿“Ιρχίᾳ 
τραγῳδίαν ὑποχρινόμενος, εὐημερῶν δὲ καὶ κατέχων τὸ ϑέατρον (5) 
ἐνδείᾳ πιαρασχευῆς χαὶ χορηγίας (1) χρατεῖσϑαι. Διὸ, τοῦ ᾿Αἀρχίου 

Α ΄ ’ δ] ,ὔ ν ᾽ὔ ν [“᾿ 

σιολλὰ φιλάνϑρωπα διαλεχϑέντος, ἀναβλέψας ττρὸς αὐτὸν, ὥσττερ 
ἀν ὁ ΄ 8 3 Η , “3 ΒΩ ς , ᾿ 
ἔτυγχανε χαϑήμεγος (8), «Ὦ ᾿“ρχίαν εἶπεν «οὔτε ὑποχρινόμενός 

με πώποτ᾽ ἔπεισας οὔτε νῦν πείσεις ἐπαγγελλόμενος.» ᾿Τρξαμέ- 
ὟΝ. »" 4... ἃ - -.ὠἼ2 , - Ρ , : 

γου δ᾽ ἀπειλεῖν μετ᾽ ὀργῆς τοῦ “Αρχίου, « Νῦν» ἔφη «λέγεις τὰ 
Ἴ - -" , 9 ", ) ς ἢ . ὰ 
ἔχ τοῦ ΠΠαχεδονικοῦ τρίποδος (9), ἀρτι δ᾽ ὑπεχρίνου. ΠΠιχρὸν οὖν 
ἐπίσχες, ὅπτως ἐπιστείλω τι τοῖς οἴχοι (19).» Καὶ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐντὸς 
ἀνεχώρησε τοῦ ναοῦ (11)" καὶ, λαβὼν βιβλίον(.3) ὡς γράφειν μέλλων, 

ΠΊΟΪΠΒ. ὙΥΘΙΒΘΙὈ]ΔΌ]6, ἀχϑεὶς πρὸς ᾿Αντίπατρον εἷς Κόρινϑον, ἔπειτα βασανι- 
ζόμενος, διέφαγε τὴν γλῶτταν, ὥστε μηδὲν ἐξειπεῖν τῶν τῆς πόλεως ἀπορ- 
ρήτων δυνηϑῆναι" χαὶ οὕτως ἐτελεύτησε, χτλ. (͵7ιο8 68. ἄϊα; οὐαΐειι"8, ἴαπΒ- 
βοιηθηὺ δεὐγ θα όθα ἃ Ρ]αίαγααθ.) . 

Ομ. ΧΧΙΧ.] 1. Ἐν Καλαυρίᾳ. ΟαἸαυνία, ρούϊτθ 116 βἰξαόθ ἐοαὺ ἃ 1 δηγέθ 
ἅὰ ρσο]θ βαιοπίαμθ, ργὸβ ἀθ ἰὰ οὐὐθ ἀθ 1 ΑΥρΌ 46. οὐ ἔθυιηδπὺ 16 ρουὺ ἂθ 
Τυόχοημθ. ΟἿ, Βέγαθοη (1Ἰἰν. ὙΠ, Ρ. 878 8. β.}: Τροιζὴν δὲ ἱερά ἔστι Πο- 
σειδῶνος. .. Πρόχειται δὲ τοῦ λιμένος αὐτῆς Πώγωνος τοὔνομα Καλαυρία 
γησίδιον ὅσον τριάκοντα σταδίων ἔχον τὸν χύκλον' ἐνταῦϑα ἦν ἄσυλον Πο- 
σειδῶγος ἱερόν. 

2. Διαπλεύσας. ΤΊ 8᾽αρὶῦ ἐουζουγβ ἃ ΑΥ Ομ 188. 
8. “Ὑπηρετικοῖς (ϑου8-6ηΐ. σελοίοις), 88} 465 Ῥαγαθ8 ηιαηομυγό68 ἃ ἴα γαΉϊ6. 
4. Πεισόμενον (46 πάσχω) 858 ΤὰΡΡοΥίΘ ἃ “΄ημοσϑέγην. 
ὅ. ᾿ἀνταγωνίζεσϑαι. ἌοΥ. ἰὰ ποίθ 17 ἄπ ομᾶρ. ΧΧχιτ, 80} 168 ΘΟΠΘΟΌΡΒ (6 

ἰχαρόαϊο. 
0. Κατέχων τὸ ϑέατρον. ΟἸ αἰύ ἀθ τηδπῖθ θὴ ἔγδηφαὶβ: σαρέίυον' ἴα 8αἴ6. 
7. Παρασχευή, τ ΟὈ]Π1Θ" ἄθ 1ὰ βοὸπθ οὐ ἀδοουβ; χορηγία, οοδέατηθ8β 465 ἤρτι- 

γϑηΐβ οὖ ομογιβίθβ. Νοὺβ γόπη ββοὴ8 ἐοαίθβ 168 1665 απ τόν ]θηὺ ᾿᾽απὶ οὗ 
1 ααΐγο ὕθυτηθ ἀλη 16 τηοῦ: ηνῖ86 θη) 80δη6. 

8. “Ὥσπερ ἐτύγχανε χαϑήμεγος. ΑὉ ΘοΟΙμΙηθπορτηθπὺ 46 οοὐξθ βοὸμθ, Ὠό- 
τηοϑυμὸπθ ϑὲ 853818 8Ὲ} 16 5611} ἄπ ἐθιιρ]6 οἷ βοι8 16 ρόγιβίυ!θ (πρόγαος). 

9. Τὰ ἐχκ τοῦ Μακχεδογιχοῦ τρίποδος. Τι6 ἐτόρ᾽ 6, οοἷα νϑαὺ αἶγα 1 ὉΡδΟΙΘ 
46 ΠΘΙΡμθ8. [268 ῬΆΓΟΙΪΘΒ ῬΓΟΠΟηΘόθ8 ΡῈ οϑὺ οὔδο16 ὀξαϊθπῦ 1 ΘΧΡΥ ββίοι 
46 ἰὰ νόγι 6 ΔΌΒΟ] 6. 1,65 τηοίβ 46 Πότμηοβυπῃὸπθ τϑυϊθηηθηῦ ῬΟῸ 16 568 ἃ 
οθοὶ:; οϊϊὰ σοἰέο [οὐδ την υγαὶ θὲ απο Ἰαηφαρο ἀὁ ΜΜαοόαοῃίθη. 

10. Τοῖς οἴχοι, «ἃ ΟΘῸΪχ 46 τὴᾶ τηϑίβοῃ.» (Ατηγοί.) 
11. Ἐντὸς ἀνεχώρησε τοῦ ναοῦ. Τ)ότηοβίμδηθ ϑηΐγθ ἄδηβ]1α οεῖα (ναός) οὰ 

ΟΠΔΤΩΡγ6 ἀ6 ἴὰ βίαϊπαθ ἄὰ ἀἶθα, ἄδπβ 16 ἐθηιρίθ Ῥγοργοιηθηὶ αἰδ. 
12, Βιβλίον, ὁσοτατηθ βουαὶὺ χάρτης, ἀπ [θα }}16 θ᾽ ῬΆρυγαβ, ααἱ, ἀπ ἤοὶβ 

του]όθ, ἀθνίθη ἀγα ἀπ βιβλίον, ἀπ Ῥρεϊδ του θαι οὰ ἀπ ροὐϊξ ᾿ἶντθ, 



ω:". 

ὝΨΗ νυ στ Ὸν. 

ΒΕ ΠΡ ΨΥΨ ΑΠΌ ΠΎ ΡΟ ΑῪ 

ῬΙΠΤΆΒΟΥΕ, ΥἹΕῈ ῬῈ ΘΕ ΜΟΘΤΗΝΕΙ 871 

προσήνεγχε τῷ στόματι τὸν χάλαμον (13), χαὶ δαχῶν, ὥσπερ ἐν 
τῷ διανοεῖσϑαι χαὶ γράφειν εἰώϑει, χρόνον τινὰ κατέσχεν, εἶτα 
συγκαλυψάμενος (1) ἀπέχλινε τὴν χεφαλήν. Οἱ μὲν οὖν παρὰ 
τὰς ϑύρας ἑστῶτες δορυφόροι κατεγέλων (1) ὡς ἀποδειλιῶντος 
αὐτοῦ, χαὶ μαλαχὸν ἀπεχάλουν καὶ ἄνανδρον, ὃ δ᾽ ᾿Τρχίας προσ- 
ελϑὼν ἀνίστασϑαι τιαρεχάλει, χαὶ, τοὺς αὐτοὺς ἀναχυχλῶν λό- 
γους, αὖϑις ἐπηγγέλλετο διαλλαγὰς πρὸς τὸν ᾿Αντίπατρον. "Ἤδη 
δὲ συνῃσθϑημένος ὃ “ημοσϑένης ἐμπεφυκότος αὐτῷ τοῦ φαρμάχου 
χαὶ γεχροῦντος (16) ἐξεκαλύψατο᾽ χαὶ ἀποβλέψας σρὸς τὸν ᾿Ἵρχίαν 
«Οὐχ ἂν φϑάνοις» εἶπεν «ἤδη τὸν ἐχ τῆς τραγῳδίας ὑποχρινό- 
μενος Κρέοντα(") χαὶ τὸ σῶμα τουτὶ(138) δίπτων ἄταφον. ᾿Εγὼ 
δ᾽, ὦ φίλε Πόσειδον, ἔτι ζῶν ἐξισταμαι τοῦ Ἱεροῦ " τὸ δ᾽ ἐπ᾽ (19) 
»Αντιτεάτρῳ καὶ ἸΠαχεδόσιν οὐδ᾽ ὃ σὸς νεὼς χαϑαρὸς ἀπολέλειπ- 
ται.ν Ταῦτα δ᾽ εἰπωῶν χαὶ χελεύσας ὑπολαβεῖν (80) αὐτὸν ἤδη 
τρέμοντα χαὶ σφαλλόμενον ἅμα τῷ προελϑεῖν (31) χαὶ σειαραλ- 
λάξαι τὸν βωμὸν (83) ἔπεσε καὶ στενάξας ἀφῆχε τὴν ψυχήν. 

ΟΗΑΡΙΤΕΙ ΧΧΧ, 

Τὸ δὲ φάρμαχον ᾿“ρίστων(") μὲν ἐκ τοῦ χαλάμου φησὶ λα- 

18. κάλαμον. ῬΟῸΣ ὅσου 50} ΘῈ ῬΑΡΙΘΡ ἄ(θ Ῥϑρυγ5, 1685 Δ ΠΟΘ η5 88 
56 Υν αἰθηῦ (ΘΟ πη πηθ ἴοῃῦ Θῆοοῦα 165 ΟΥθπΐαιιχ 46 ΠῸ5 100.75) αἰ Ὧπ τΌΒθδι, 
[416 ἃ Ῥθὰ Ῥγὸβ ὁοητηθ ἀπθ Ῥ΄απιθ α’ οἷθ. 

14. Συγχαλυψάμενος. «Ῥαβ 5 0]ὰ Ιὰ ἰδβίθ αὐϑὸ 8ὲ ΤΌΘ,» αἱύ 
Ατηγοῦ; ρἷὰ8 ργόοϊβόπιθηθ, ἀνθὸ βοὴ ηναθέδαι, αα}] ταηηθηδ, 46 ἀθυυ σα 16 
601, Ῥᾶγ-ἄθβϑϑιβ ἴὰ ἰδίθ δὴ 16 ταθαύναπὺ 90} 165 γϑὰχ οὐ 1ὰ ἤρα. 

15. Καταγελᾶν σοῦνογπθ 16 ρϑηϊ 
16. Μεχροῦν, Θηρ ΓΙ", ῬΆΓΔΙΥΒΘΥ. 
17. Τὸν ἐχ τῆς τραγῳδίας ὑποχρινόμενος Κρέοντα. ϑοιγθη 85 46 1" 4 πη Θ0Ή6 

46 ϑόρῇοοῖθ, οὰ Οτόοῃ ἀδίοπα ἂθ ἄσημον 18 ΒΟΡΪθαγΘ δὰ ΘΟΥΡ8 ἀ6 Ῥο]γυ- 
πΐοθ (γ. 21 54.): 

Τὸν δ᾽ ἀϑλίως ϑαγόντα Πολυγνείχους νέχυν 
᾿Ἵστοῖσί φασιν ἐχκεχηρῦχϑαι τὸ μὴ 
Τάφῳ χαλύψαι μηδὲ χωχῦσαί τινα, κτλ. 

18. Πέπηοβιμὸπθ, ραυ]δηὺ 16 ἀϊα]θοίθ αἰίίαπθ, ἀἰβαϊν τουτί ρον τοῦτο, νεώς 
Ῥοὺ γαός. 

19. Τὸ δ᾽ ἐπὶ (βαίϊν! ἀὰ ἀκα), Ῥοὺν 66. ααἱ οϑὺ ἀ6. 
20. Ὑπολαβεῖν. «11 αἰύ απθ ἴοῃ 16 βουβίοϊηβὺ ρᾶ: ἀθββοιβ 168 δἰχθϑ]]88.» 

(Απιγοῦ.) 
21. “μα τῷ προελϑεῖν, δὰ τηοτηθηὺ οἱ 1] γϑηδὶῦ 46 βογθ (ἀπ ἐθΠη10]8). 
922. Παραλλάξ αι τὸν βωμὸν, «αἰηδὶ αα] ραββοὶὺ δὰ Ἰοπρ 46 1᾽δυΐθὶ ἀθ 

Νεορίμηβ.» (Ατηγοὐ). -- [μ65 δαΐθ]8 σ,608 δίαϊθηῦ ρ]αοόβ δὴ ἀθῆουβ ἀὰ ἐθηηΡ}}6 
Ῥτοργθηθηὺ αἰΐ, ἃ ο16] ἀδοοιπνουῦ, οὐ ἄδηβ ᾿ἀχθ 48 1ὰ οεῖϊα, ἀ6 βουίβ απ 
1ὰ βίαϊιιθ ἀθ Ἢ αἰνιπιθό νῇλ, Ῥὰν Τ᾿ θανουίασο ἄρ 1ὰ ρουίβ, Ἰ᾿οραπαᾶθ "ἀὰ 
58 ΟΡ ΊΟΘ. : 

Ομ. ΧΧΧΙ. 1. ᾿“ρίστων. 8. Ατἰβίομ, γον. 16 ποέθ 2 ἄπ ομδρ. χ. 



872 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΠΙΑΙΒΕ 

"Ὁ Ὁ 

βεῖν αὐτὸν, ὡς εἴρηται " Πάσπος δέ τις (5), οὗ τὴν ἱστορίαν Ἕρ- 
3 ῃ 8 Ν , 2 “ , , ν᾿ , 

μιτστος ἀνεδίληφε (5), φησὶ πεσόντος αὐτοῦ παρὰ τὸν βωμὸν ἐν 
μὲν τῷ βιβλίῳ γεγραμμένην ἐπιστολῆς ἀρχὴν εὑρεϑῆναι « Ζημο- 
σϑένης ᾿Αντιπάτρῳ», καὶ μηδὲν ἄλλο" ϑαυμαζομένης δὲ τῆς περὶ 
τὸν ϑάνατον ὀξύτητος διηγήσασϑαι τοὺς παρὰ ταῖς ϑύραις Θρᾷ- 
χας, ὡς ἔχ τινος ῥαχίου λαβὼν εἰς τὴν χεῖρα προσϑοῖτο() τῷ 
στόματι καὶ καταπίοι τὸ φάρμαχον" αὐτοὶ .δ᾽ ἄρα χρυσίον φήϑη- 
σαν εἶναι τὸ καταπινόμενον᾽ ἡ δ᾽ ὑπηρετοῦσα παιδίσκη, σπυνϑα- 
γομένων τῶν περὶ τὸν ᾿Αρχίαν, φαίη πολὺν εἶναι χρόνον, ἐξ 
οὗ φοροίη τὸν ἀπόδεσμον(") ἐχεῖνον ὃ 4ημοσϑένης ὡς φυλαχ- 
τήριον. ᾿Ερατοσϑένης (6) δέ φησι χαὶ αὐτὸς ἐν χρίχῳ κοίλῳ τὸ 
φάρμαχον φυλάσσειν (7) " τὸν δὲ κρίκον εἶναι τοῦτον αὐτῷ φόρημα 
περὶ τῷ βραχίονι. Τῶν δ᾽ ἄλλων, ὅσοι γεγράφασι περὶ αὐτοῦ, 
πάμπολλοι δ᾽ εἰσὶ, τὰς διαφορὰς οὐχ ἀναγκαῖον ἐπεξιέναι" πλὴν 
ὅτι “Ἰημοχάρης ὃ τοῦ 4Δημοσϑένους οἰκεῖος (Ὁ οἴεσϑαί φησιν αὖ- 
τὸν οὐχ ὑπὸ φαρμάχου, ϑεῶν δὲ τιμῇ καὶ προνοίᾳ τῆς ἹΠαχεδό- 
γων ὠμότητος ἐξαρπαγῆναι συντόμως χαταστρέψαντα χαὶ ἀλύπως. 
Κατέστρεψε δὲ ἕχτῃ ἐπὶ δέχα τοῦ Πυανεψιῶνος μηνὸς (Ὁ), ἐν ἡ 
τὴν σχυϑρωποτάτην τῶν Θεσμοφορίων ἡμέραν ἄγουσαι παρὰ τῇ 

2. ῬαΡρυβ, Ῥϑύβοπηδρο ΟὈΒοαν, οὖ ααἱ π ἰαϊῦ ριὸγθ Ρ] 5 οΘομπα (Πάππος 
δέ τίς) ἀὰ ὑθτηρ8 46 ῬΙαϊαταιθ ᾳὰθ ἅἀὰ πϑίγο. 

8. Οὗ τὴν ἱστορίαν Ἕρμιππος ἀνείληφε, «Ῥπαο] Ἠοχταΐρρυβ ἃ ΤΘΟΌΘΙΠΥ. 
Τ᾽ ἰβύοϊγθ», ἐγαάαϊῦ Ατηγοῖ. 1.6 βθηὴ5 468 οὁ685 τηοίβ ο,605 π᾿ θδὺ ρ885 πο. 

4. Προσϑοῖτο (ροῦν προσϑεῖτο, ααἱ οδϑὺ 16. ντδῖθ ἔογπηθ αὐῤίᾳθ) θϑὺ ἔογτηό 
ῬδΡ ἈΠΆ]ΟρΘ Ὧ6 ἰὼ σομ)αραίβοη 68 γϑῦθ085 θὴ ὦ (ποιοῖτο). 

ὅ. πόδεσμον, ἵὐηέοοίιηι οοἰϊσαΐξιηη. Ατηγοῦ: «α γὙ νοὶ Ἰοηρ' ὑθιηρ8 
ααἢ} ρουγίοϊε ΠΗ ΘΩΥΘΙορρό ἀθάδηβ πῃ Ῥϑὺϊὺ Ἰἰπρ6, θοτητηθ ἀπ Ῥγέβογυδεϊῇ» 
(οα ἀπχα]οίίθ, φυλακτήριον). 

6. ᾿Ερατοσϑένης. ϑῸν Ἐγταϊοβυπὸηθ, νου. ἰὼ ποίθ 17 ἅὰ οἢδρ. 1 
7. Ἐν χρίχῳ κοίλῳ τὸ φάρμακον φυλάσσειν. Οἔ. Ῥ] ῃο, ἩΜΕἰοίκο παξμγοῖϊο 

(ΧΙ, τ, 25): ««ἀἸϊὲ 8ιι σοηιηιὶβ υθπόηα οἰνι, βιοιέ 1)οηιοβεθΉ168 βιιηιηνι8 
Οταθοῖαθ ΟΥ̓αΐΟΥ, αηγμμοϑητιο μιον ἐδ σγαΐία μαδοηί. » 

8. “ημοχάρης ὁ τοῦ “]ημοσϑένους οἴχεῖος. Οἱ, ΟἸοόγομ, “Βγμέιι8 (δ 88): 
« Τ)εηιοοίναγ 68, χινὲ {υξ Τ)οηιοϑεϊιομῖβ βογογὶδ ἰιι8, οὐ ογαΐίοηο8 βου ρϑβὶξ αἰὲ- 
αιιοί, δὲ δαγιηι γογη. Ἰυϊδίογίαηι, ας ογαηέ Αἰϊιονυΐβ ὑρδῖμι8 αοἰαΐα σεβέαε, 
μοῖν ἑαηὶι Ἰυϊδίογοο χαην ΟΥ̓αΐΟΥΟ φοηογα φογϑογρϑιξ.» Τϑιμο γὼ οβϑὺ ὑἢ 
65 ΒοΙητη65 ΡΟ] π685 ααἱ Ἰοπθηΐ 16 σῦϊθ 16 ρὶαβ οοῃβίἀόγ]6 ἃ Αὐπὸποβ 
ἀργὸβ [ἃ τηουὺ 46 50η ὁπο]6 ᾿ότηοϑίμβὀομθ Π ἀρραγίθμδιν αἱ δαβδὶ δὰ ραυθϊ 
46 164 ἀότηοογαίῖθ δὲ νου]Ἱαὶϊν δ μον 586 ραύσίθ 46 16 ἀδροπάδμοθ 46 ἴα 
Μαεοόδοίϊπθ. Οὐδϑδὺ 1αἱ ααἱ αἰτῖρθ 16 ρουνθγηθιηθηὺ α᾽ Αἰ μὸποβ ἄθρυΐβ 287 
αβαυ᾽ὰ 270 ἃν. “. Ο. ΠΠ ὀῥαϊύ, α1Ὁ 16 ΡῬβθυδο- Ῥ] υἴαγααθ (Το 468 αἴ ογαξειιγ8, 
ὃ ὅ6) ἀνὴρ χαὶ χατὰ πόλεμον ἀγαϑὸς χαὶ κατὰ τοὺς πολιτιχοὺς λόγους οὐ- 
δενὸς χείρων. 

9. Ἕχτῃ ἐπὶ δέχα τοῦ Πυανεψιῶνος μηνός. «Αὐ 10 πογοίαῦγθ ἀθ 1᾽δῃ 
922 ἃν. ὕ. 0.» 
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ϑεῷ νηστεύουσιν αἱ γυναῖκες (10). Τούτῳ μὲν οὖν ὀλίγον ὕστερον 
ὁ τῶν ᾿4“ϑηναίων δῆμος ἀξίαν ἀττιοδοὺς τιμὴν εἰχόνα τε χαλκῆν (11) 
; ἈΦΉ Ἶ Ν ν Ἵ 5 " Ε] 5 ! Ἷ - Υ Ἂ Ν χ ᾿ ᾿ γ ἀνέστησε χαὶ τὸν πρεσβύτατον ἐψηφίσατο τῶν ἀπὸ γένους ἐν 
Πρυτανείῳ σίτησιν ἔχειν (13), χαὶ τὸ ἐπίγραμμα τὸ ϑουλούμενον 
ἐπιγραφῆναι τῇ βάσει τοῦ ἀνδριάντος (18) 

ΕΙΠΕΡΙΣΗΝΓΝΩΜΗΙΡΩΜΗΝΔΗ ΜΟΣΘΕΝΕΣΕΣΧῈΣ 
ΟΥ̓ΠΟΤΑΝΕΧΜΗΝΩΝΗΡΞΕΝ ΑΜ ΡΗΣΜΑΚΕΖΩΝ 

Οἱ γὰρ αὐτὸν τὸν Δημοσθένην τοῦτο ποιῆσαι λέγοντες ἐν Κα- 
λαυρίᾳ μέλλοντα τὸ φάρμακον προσφέρεσϑαι χομιὸδῖ' φλυαροῦσι. 

ΟΗΑΡΙΤΕΒ ΧΧΧΙ. 

πικρῷ δὲ πρόσϑεν ἢ) παραβαλεῖν () ἡμᾶς ᾿1ϑήναζε λέγεται 
τὸ τοιόνδε συμβῆναι. Στρατιώτης, ἐπὶ κρίσιν τινὰ καλούμενος ὑφ᾽ 
ἥγεμονος, ὅσον εἶχε χρυσίδιον, εἰς τὰς χεῖρας ἐνέϑηχε τοῦ ἀν- 
δριάντος. ἽἝστηχε δὲ τοὺς δαχτύλους συνέχων δι ἀλλήλων, χαὶ 
παραπέφυχεν οὐ μεγάλη πλάτανος. ᾿“πὸ ταύτης πολλὰ τῶν φύλ- 
λων, εἴτε πνεύματος ἔχ τύχης καταβαλόντος, εἴτ᾽ αὐτὸς οὕτως ὃ 
ϑεὶς ἐχάλυψε, περικείμενα χαὶ συμπεσόντα λαϑεῖν ἐποΐησε τὸ χρυ- 

, 3 3η» , « .. » ᾿] ν Ἴ - 
σίον οὔκ ολίγον χρόνον. ᾿Ὡς δ᾽ ἀνϑρωπὸος ἐπαγνελϑὼν ἀνεῦρε 

᾿ , , ς Ν ͵ Χ -"Ὕ 2 - ΟῚ ς , 
χαὶ διεδόϑη λόγος ὑπὲρ τουτου, πολλοὶ τῶν εὐφυῶν (3) ὑπόϑεσιν 

10. Ἐν ἧ ἐνινον͵ γηστεύουσιν αἱ γυναῖχες. Τι68 ΤΉ ΘΒΙΠΟΡ ΠΟΥ ἃ Αὐπὸῃθ8 
ἐἰαϊθηὺ ἀπὸ ἔδίθ οὐϊέργέθ οβδαιθ δῃπέθ θη ᾿᾽βΒοπηθαν 48 Τ)ϑπιθῦθι, ΡΤ 1685 
ἔθιητηθβ τηδιῖόθβ, Ῥϑθηδαπὺ οἴπα Ἰοῦγ5 46 βαϊϊ6, ἀοπύ Ἰ᾽.ῃ ὀῤαϊθ ον 49 1 7θᾶπθ. 

11. Εἰχόνα τε χαλκῆν. Οδἰξα βἰαύαθ ἕαὺ ϑχόοαξδθ ραν Ῥοϊγϑιοίθ; 6116 ζαὐ 
ὀτὶρέθ βὰν ᾿'άροτγα α᾽Αὐμὸποβ. 1.8 ρυοροβιθίοη ἀυαὶϊὺ ὁἐξό ργόβθηΐόθ δὰ ρϑὰρ]θ 
ῬΔΙ Ῥοιηοομαγὸβ θὲ 18 280 ανδηὺ 4. (Ὁ. 

12. Ἐν Πρυτανείῳ σίτησιν ἔχειν. Τι6 Ῥυγίαπόϊοηῃ. ἐῤαϊ 186 ποτὶ ἀοῃπό ἃ 
 ἐαϊῆοθ ἀδηβ Ἰθαθθ] 86 τόπη ββαϊθπὺ 5Ὲ. 1 ΔΡΌΓΘ 165 ὈΥγύδπθβ, 801 165 οἱῃ- 
απδηΐθ τη] γ68 ([ὰ αἰχίδπιθ ραγύϊθ ἀμ ΟΟΠ5611), αἱ ἔογτηαίθηῦ ὑπὸ 
ΘΟΙΏΤΉ 5510}. ῬΟΥΙηδηθηΐθ, ΓΟ Ππουγ θ]όθ ἰοὰβ 165 ἐγθηΐθ οὖ αἀπθ]α 685 1ΟυὙ8, ΡΟῸΓ 
Ῥεχρόατίοη ἀ65 αὔδαϊγθβ οουγαμίθβ 46 1 Δατηϊηϊβιγαύίομ. δὴ οοὺ ὁα]ῆοθ, 
Ῥτοπαϊθηῦ ΘᾺ τϑραβ --- ἀοπύ 1 αξ ἔαϊβαϊ 165 ἔγαϊβ ---: 15 165 Ῥυγίδμ8, 
29 165 ἀόραῤό5 65 ῬΘΌΡ]68 ὀὐγδηρθτβ, 80 65 οἰδουγθιβ αἱ ΘΕΧ-ΤηδΙη68. ο 
ἀοπὺ 165 δηοδίγθβ δυαϊθπὺ Ὀΐθη τηόγι 6 ἀθ 16 ραύγϊθ. 

18. Τθδη8 165 ᾿πβουρύϊο5 δὐμόπίθηηθ5 165 τηοΐβ π6 βοηὺ ρ88 βόραγόβ. Οθ 
αἰδέϊαπθ 56 11: 

Εἴπερ ἴσην γνώμῃ δώμην, “Ἰημόσϑενγες, ἔσχες, 
. Οὕποτ᾽ ἂν ᾿Ἑλλήνων ἦρξεν 'ἄρης Παχεδών. 

Οἢ. ΧΧΧΙ] 1. παραβαλεῖν (86 Π8 1 ΓΔ 5101), 8’ ΔΡΡΓΙΌΟΘΠΟΥ 6, συ θην ἃ. 
«Ο᾽ δὲ ἀδηβ8 588 ᾿θῃθβδβθ αὰθ Ρ]αΐαγαμπθ νἱϑιΐα Αὐπὸμποβ, ἃ οὰ 1] 8586 τοπαϊ ἃ 
Βοπιθ.» (Υου. ᾿αἰτοάποιίοη.) 

2. Τῶν εὐφυῶν, 1658 σ6η5 ἀ᾽ ὀΒρυῖῦ. Οἷν 1ὰ ποίθ 15 ἀμ οἴιᾶρ. ΧΧχυ. 
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λαβόντες εἰς τὸ ἀδωροδόχητον τοῦ 4ημοσϑένους διημιλλῶντο τοῖς 
ἐπιγράμμασι. ᾿ ι 

Δημάδην δὲ, χρόνον οὐ πολὺν ἀπολαύσαντα μισουμένης δόξης, 
ἡ Δημοσϑένους δίκη (8) χατήγαγεν εἰς Ἰ]αχεδονίαν, οὺς ἐκολάχευσεν 
αἰσχρῶς, ὑπὸ τούτων ἐξολούμενον διχαίως, ἐπαχϑῆ μὲν ὄντα καὶ 
πρότερον αὐτοῖς, τότε δ᾽ εἰς αἰτίαν ἀφυχτὸν ἐμπεσόντα. ΤΓράμ- 
ματα γὰρ ἐξέττεσεν (4) αὐτοῦ, δ ὧν παρεχάλει Περδίκκαν (6) ἐπιι- 
χειρεῖν Παχεδονίᾳ καὶ σώζειν τοὺς “Ἕλληνας ὡς ἁπτὸ σατιροῦ καὶ 
παλαιοῦ στήμονος (λέγων τὸν ᾿“ντίπιατρον) ἠρτημένους. "Ἐφ᾽ οἷς 
Δεινάρχου τοῦ Κορινϑίου (6) κατηγορήσαντος, παροξυνϑεὶς ὃ Κάσ- 
σανδρος (1) ἐγχατέσφαξεν αὐτοῦ τῷ κόλπῳ τὸν υἱὸν, εἶτα οὕτως 

8. Ἢ 4Δημοσϑέγους δίχη. Ατηγοῦ: «ἂν ἴα 7ιιδέῖοο ἀὐυΐηο ὑθηροῦο886 ὅ6 ἴα 
γιοῦ (6 Τ)θηιοϑβἐ]ιθηι68, 16 οοπᾶ αϊδιῦ θὰ Μαοῤάοίπο, οἷο.» 

4. ᾿Εχπίπτειν 8, αὐϑ] απϑἔοὶβ, οὐ ποίδτησηθηῦ ἰοΐ, 16. 5608 Ὧθ: ἀθυθηῖ ΘΟΠΠΕ, 
δύγθ ἀϊνυϊραό. 

ὅ. Περδίκκαν. Ῥογάϊοοαβ, 815 α᾽ Ογοηὐὸβ, 6 ἴὰ δι ]]θ τογαῖθ ἀθ Μαοέ- 
ἀοῖπθ, ἕαὺ Τ᾿. ἀθ5 ραγᾶθθ ἀὰ οοΡὴ8 Ὧθ ῬΏΠΙΡΡΘ αἱ ἑπόγοηῦ 50 Ρ]α00 
Ῥαυβαηΐαβ 1 δββαβδίὶπ ἀὰ τοὶ. [1 οαῦ 1ὰ οομῆδποθ α᾽ ΑἸθχαπᾶγθ, ἀνθὸ ααἱ 1] 
δύ ἰοαΐθ 1ὼ. οδιηραρμα α᾽Αβῖθ. ΑἸθχδῆαᾶγθ, Θῃ τηουγραηῦ, 1] τϑπῦ 16 βοθδὰ 
46 1'θιρῖσθ. Ῥογάϊοοαβ ἔαὺ Τθοοηη ΘΟΤΏΤΊΘ τη] βϑύγθ αθ 1 θη ΡΙΓ 6 ΡΟΣ ἰοαίθ. 
ΤΑ 516, ἰαπᾶϊβ απ Οτγαϊὸσο 1 δέαϊῦ Ῥοὺν 168 Ῥγονίποοβ ἃ Ἐασορο, ἃ οὐἰό 
Δ᾽ ΑΙ ραίο ἃ ααἱ ὀΐαϊῦ σοηβοῦνό, ἀνθὸ 468 ῬοῦγοΙ"Β ὑγὸβ ὀῤθπᾶσβ, 16 σου- 
ψουποιηθηῦ 46 1ὰ Μδοδάοϊηθ. Ῥογάϊ!οοαβ πθ ραῦ 56 ταδί θην Ἰοηρίθιηρβ ἀ8η8 
οοὐΐο βἰυπαύϊομ βαρόγίθασθ, ααἾ] οϑρόγαϊ ἀθνοῖν 16 σοπᾶπαῖνο Ὀϊθπίοῦ ἃὰ ἐγῦηθ 
᾿πηρότ]8]1. Ῥ]υβίθανβ ἀθ5 δυΐγοβ σόπόγαιυχ νου]ασοηῦ οοπαπόγν Θὰ ἱπᾶό- 
Ῥομάδηοθ δη8 168 Ῥυου 065 4}᾽}18 δτηϊ ἰβύγαϊθαίύ. Ῥοπαδπὺ απ 8οη ἢαὸ]θ 
Ἰθαύοθπαπὺ Εατηὸπο ἀδίοπαεαϊς ἀνθὸ βυσοὸβ 1 Αβθ Μίπθασθ οομίγο Ογαϊοσο οὐ 
Απὐραΐον, Ῥογάϊοοαβ 1α]-τηδτηθ ρόγιὐ, δὰ ΘΟῸ 5 46 18 ΘΔΙΩΡΑΡΊΘ ααἸ} αἰτιρθαὶῖῦ 
δη Πργρίθ δοπέγθ Ῥίοϊδιηόθ, δβϑβδββίῃηθ ρᾶ1 8568 ῬΓΌΡΓΘΒ. 5ο]4αΐβ 4] ἀναὶθ 
αἰρτὶβ ῬᾺΣ 88 ἀυγοίξ (821 ἂν. 4 0.). , 

θ. “ειγνάρχου τοῦ Κοριγνϑίου. Τλϊπαγαπθ, 818 46 ϑοβίγαίθ, παὺϊ ἀθ Οονῖπίμθ, 
οδὺ 16 ἄθγῃῖθυ, δὴ βαϊναηὺ ᾿ΟΥαΥΘ 65 ἐθιὴρβ οὐ οϑὶ αἱ ἀὰ τηόγιέθ, 465 αἷχ 
στδηᾶβ ογαίθαυσβ δὐύίαπθβ. ΠῚ ἀθναϊ ἀνοῖνρ 26 8η8, νϑὺ8 1᾽δὴ 880-88 ἀν. ὅ. Ὁ., 
αὐδπᾶ 1] οΘοτητηθηφα ἃ ὅσ γ6 (65 ἀἰβοοῦνβ ῬΟῸΣ 168 Ὀ]αἰάθασβ. Οὐ δδὺ ρθῃ- 
ἀαμπὺ 165 αὐἴησθ δηπηόθβ ἀ᾽ ΟΠ ἱραγομῖθ (46 822 ἃ 807 ἃν. 4. Ὁ.) οὖ βοὺβ 1᾽δᾶ- 
τηϊηϊδέσαύϊου 46 Ποιηθίνα8 ἀθ Ῥῃδϊὸσρο ααἢὉ} αὐξοίρσηϊ, ἃ 1ὰ ἔανθαῦ ἀθ ἴὰ 
Ῥγοὐθουίομ τηδοόδοηῃίθηηρ, Π᾿ἀρορόθ ἀθ 8ὰ τϑραξαίίϊοη. Α 1ὰ ῥγῖβθ α᾽ Αἰ μὸπθβ 
Ῥὰγ Ποιηθίσα8 Ῥο]ϊογοὸΐθ, 11 ραγεϊῦ δὴ Ἂχ]; 1] σϑηΐγα, νἱθαχ, ἃ Αὐμὸπθβ 
6η 292 ἃν. 7. Ο., σγυᾶοθ ἃ 1᾿Ἰπύθγοθϑδίοθ ἀθ 507π ἃπηϊ ΤἬδΟρΡγαβίθ δυργὸβ 
πα ΤῬΡροοϊίογοῦδέο. 1,65 δηοίθηβ 1ἰβαϊθηὺ 46 1αὶ ἀπὸ οο]]θούϊομ. ἃ ἀπ οοπίαϊπθ ὧἀθ 
ἀἰβοοῦῦβ Ρ]ὰ5 δὰ τηοΐηβ δαὐϊμοηϊίαθβ, ἀοηὺ 1] ποὺβ τϑϑίθ δυ]ουγα μὰ] ἐγοΐβ 
Βα ]οτηθηΐ, δου 8 Ῥοὺσ ἄθθ δοουβαίθαυβ 46 Πότηοβίπὸπο, α᾽ Ατιβίορί οι οὗ 46 
Ῥμίοοϊὸβ, ἀδη58 1 αἴεαϊτο αἰ Ἤδγραϊθ. 

7. Ὃ Κάσσανδρος. Οαδδαπᾶγο, 16 815 αἵπό ἀ᾽ Απύϊραΐθν, πααυϊθ θὰ ϑὅδ ἂν. 
7. Ο.,, πη ρυϊδ ρὰ8 ραγὺ ἃ "Γοχρόαϊ οι ἀ᾿ ΑἸθχαπᾶγθ. ΠῚ βουυϊῦ ἀαθ]αθ ἐθπηρ5 
βοὺ8 Ρογάϊοοαβ (828), Ῥΐβ βοὺβ Απύϊρομθ (821). Π σϑυϊπῦ θὲ Νίαοόαοϊπο 
ανδηὺ ἰὼ τοὺ 4 βοῃ ρὸγο (Τ 819): ο᾽ϑδϑὺ ἃΙουβ 41] τηδββδδογα ᾿ότηδαθ δὲ 
800 8185, ααἱ ὀἰαϊοηῦ ϑηγογόβ Θὴ δι ραββαθ διυργὸβ απ ραΐθ ΤᾺ. 1685 
Αἰμδηΐθηβ. Οδββαηᾶσθ π6 βυσοδᾶδ ροϊπῦ ἃ βοὴ Ῥόγθ, οὖ τηουσαῦ 6 297 ἃγΥ. 
5. Ο΄, 5818 δυοὶῃ" τόσββὶ, τοϑὶστό (65 1αὐΐθ8: οομύϊηι61168, ἃ 56 ῬΥΟΘΌΓΟΙ Ὁ 
δι Ὀ]ϑθουηθηὺ βίϑ ]6. 
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ἐχεῖνον ἀνελεῖν προσέταξεν ἐν τοῖς μεγίστοις διδασχόμενον ἀτυ- 
χήμασιν ὅτι πρώτους ἑαυτοὺς οἱ προδόται πωλοῦσιν, ὃ πτολλάχις 
4Δημοσϑένους προαγορεύσαντος (8) οὐχ ἐπίστευσε. 

Τὸν μὲν οὖν Δημοσϑένους ἀπέχεις (9), ὦ Σόσσιε, βίον ἐξ ὧν 
ἡμεῖς ἀνέγνωμεν ἢ διηχούσαμεν. 

8. Ὃ πολλάκις “]ημοσϑέγους προαγορεύσαντος. ΟὐταρΡ. Πόπιοβίπὸπθ (8εμ' ἰα 
Οοιγοηηθ, 8 40): Εἶτ᾽ οἶμαι συμβέβηχε τοῖς μὲν πλήϑεσιν ἀντὶ τῆς πολλῆς 
χαὶ ἀχαίρου ῥδαϑυμίας τὴν ἐλευϑερίαν ἀπολωλεχέναι, τοῖς δὲ προεστηχόσι χαὶ 
τἄλλα πλὴν ἑαυτοὺς οἱομένοις πωλεῖν πρώτους ἑαυτοὺς πεπραχόσιν 
αἰσϑέσϑαι. 

9. ᾿Ζπέχεις. « Οοτηροβίαπι ἀϑαν ραν ἀρ ϑοσο οἷο. ἀθ ῖῦο, ααοᾶ ἀθρθηβατα 
εβὺ. Νοπ ἔχεις, 56 ἀπέχεις. Ηαδ68 7αηὶ γοϊυζξιην τά, χιοα ἐϊδὲ ἀοθοθαηι.» 



ΒΟΌΒΟΒΗ͂ 

ὉῈ ΤᾺ ΥἹὯἹΕ ΤῈ ΤΗΜΟΒΤΗΪΝΕ 

ῬΑΒ ΡΙΤΆΒΟΥΕ, 

«Υουῦβ ἃγ62 1ὰ, οββίιθ, [ὼ ὈΙΟρταρΡ 6 46 Τόιποβιμὸπο (6116 
416 7᾽΄δἱ ρὰ Ιὰ τϑίγδοου α᾽ ργὸβ π|68 Ἰθοίισθβ δὲ 66 4116 ᾽δἱ θῃ- 
ἰθπᾶα αἶτθ.» (76 ἀ6 1)όηιοδίδδηο, {η.) 
6 ὁ6 ατθ ΡΙαἰαιαπθ τὰρροῦΐθ ροὰν 1 Δγοῖ δηΐθηαα αἶγα, 1 

μ᾽ οϑύ ριυὸτο [0116 46 γθοοπηδῖίγο ουδηα᾽ οἢ086, 58 1α ἐγ 0 
οῃ γουΐα 46 Δα 6110 Οἡ τηοηῃίγαϊΐ ΘΠΘΟΙΘ (ἴθ 800 ἰθ1}08 (ΥΟΥ͂. 
Ομ. νη) 16 οδθίηθί βοπίθυταϊη ἀ6 ᾿θ)όιηιοβίμῃδηθ, οὐ 1᾿δηθοάοίθ, 
αἸτϊγόθ ρθὰ ἀγδπί 16 βόϊου ἀ6 ΡΙαἰαγαθθ ἃ Αἰπὸπθβ, ἀπ βο! αὐ 
ααἱ ἀόροβα β50η ρόθα!θ θη 165 πιδίηβ 46 1ὰ βίαίπ ἀὰ οιδπᾶ 
ΟΥ̓ΑίΘΌΤΙ. : 

Θυδηΐ δὰχ δαΐθαῦβ Π15 ἃ ρτοῆί, αἰγθοίθιηθηΐ οα ἐπα γθοίθιηθηΐ, 
ΡῬδ1 16 ὈΪΟρτΡἢ 6, 16 ποι 6 ἀθ οθὰχ 41] βιρη816. ποι πα]θπηθπΐ 
τηοπίθ ἃ ριὸβ απὸ νἱπηρίαϊηθ. 

ΠΥ ἃ αἰ Δρογᾷ 168 ὀουἹβ 46 Πόπμηοϑίπὸπθ πηδιηθ (οἵ, ΡΔ, ΘΧΘΙΏΡΙΘ, 
14 ποίθ 9 οἰδρὶίτο τν, ρᾶρο 828; η. 8 ἀκ ὁ}. τχ, ρ. 381; π. 26 
ἅι. οἷν. ΙΧ, Ρ. 884; π..1 4 0}. χη, Ρ. 887; ἡ. 7 ἀὰ οἷ, χα Ὁ. 
888: πη. 2 ἀὰ ὁ. χνυπ, Ρ. 8547; πη. 7 ἀὰ τηδπηθ ὁ... ρ. 848, οἷο); 
Ραΐβ οοὰχ ἀθ 80η τῖγαὶ Εβομίπθ (ρ. 6Χ., ἢ. 26 ἀὰ οἷν. τχ, ρ. 584; 
ῃ. 15 ἀπ οἷν. χπ, Ρ. 889; πη. 9 ἀπ οἷν. χνι, Ρ. 847: υ. 8 ἀπ οἷν. 
χχ, Ὁ. 852; π. 6 ἀὰ ὁ᾿. Χχχπ, ἢ. 858, οἷθ.); δὰ οἷ. χχνι, ἃ 16 Ῥγτθ- 
τηϊὸῦθ Ῥἤγαθ6, οἷοδύ 1 οταΐθαι ΠΙΠΔΤααΘ. 416, 588 16 ΠΟΙΏΠΊΘΥ, 
ΡΙαίαταιθ ραγαῖν βαΐντθ; ΟἹ ΤΘΟΟΠΠδῖ, (168 Τὐμηϊηἰβοθηοοβ 4 Ἤγ- 
Ρότ 46 (Ρ. 6χ., π. 15. ἀπ οἷν. χπι, ρ. 339, οὐ ἄδῃβ 16 οἷν. χχνυ). 

ΤΠ ἰϑίουθη ΤὨδΟΡΟΙΡῸ, τἀπὶ ΘΟΠίθιροταίη, ἰπἰ διϑδὶ, ἀθ Πό- 
τηοϑίμὸπθ, οὐ ααἂἰὶ ἀγαὶϊΐ ταοοηξό 168 ὀγόπμθμπιθηΐβ 46 80} ἰΘΙῚΡΒ 
ΒΟ.5. πὴ 07 ἄγου] ἃ 1ὰ Μαοόάοϊπθ, δρρατζδαῖξ ἃ απαίθ 6η- 

ὝΥ, ὙΨΨΥ Ὁ ΡΉΉ» ἜΝ ΣΝ 
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ἀτοῖθ ἀθ 1ὰ ὈΙορτάρῃϊθ, αἰ ἀθοτα δὰ ομᾶρ. τν, οἱ ΡΙαίδταπθ [αἱ 
ΘΙ ρτπηΐθ 1’ ποῖ ἀπ ρὸτο ἀθ Πόιποβι ὁπ οἱ 468 Ὀγοΐβ ἀόία!]5 
50} ἰὰ ροϑβίθου. 41 οοδιραῖὶ ἃ Αἰμὸπθθ, θα Δὰχ ΟΠ ᾶρ. ΧΠῚ, 
Χυπι οὐ Χχι, οἱ, οἰδαπθ οἰ, ΡΙαἴδταπθ 16 ρτθπα υἱνθιηθηύ ἃ ρα 6 
ἃ ΒΙΌΡΟΒ 46 1ὰ μαι 6 ἀοπί 11 [αἰ ρύθανγθ οοπίσθ 16 ΠΟΌ]6 δ6- 
γουβα τ ἀθ ῬὮΠΙΡΡΘ. 

ΤΠόορταβίθ 16 ΡΒΙΙΟΒΟΡΙΘ οϑὺ οἷὐό 1υβαυ ὰ οἶπα [0185, ἃ ρτὸ- 
ΡΟΒ α᾽δμθοάοίθβ. οὰ 46 πηοίβ το] αὐ ἃ Ὠέόμηοβί πβὸπμθ οὰ Δα 65 
ῬΘΙΒΟΠΠδΡΘΒ. ΡΟΙ Πα] 65. ἀ᾽ΔΙοσΒ. Οἱ 5810 αα'}} ἀγαὶϊΐ δοιηροβϑό ὑῃ 
οανταρθ ἱπεϊία]ό Πολιτικὰ τὰ πρὸς χαιρούς: ἴ1 π6 βοιαὶξ μὰ 
ἱπῃ ΡΟ 551016 απθ 18 Ρ]αρατί ἀθ οο5 πιοίβ οἱ δηθοάοίθβ [πϑϑϑηΐ, {τόβ 
46 Ἰὰ. 

Θαθίαποβ ἀόία.1]5 ἰπἰόγοδβαηίβ ΒῈῚ 168 ΘΧΘΙΟΪΟΘΒ ΔΌΧΟΠΘΙΒ 88 
βουμαϊξ Πόιπηοβίποηθ Ῥοὰ ΔΟΟΘΠΟΤ ἅη6 ὈΟΠΠΘ ΡΙΌΠΟΠΟΙ 0 ἢ 
(ὁ Ρ. χα) οὖ 581 1᾿ θη πουβίδϑιηθ ααἱ οαίγαῖηαῖὶ ἀπο] απο ίοἱΒ 14 
ΡῬΆΙΟ]6 46 Ἰ᾽οταίθασ, βοῃΐ θη ρ τ πἰόβ ἃ Ποιηθίτα8 46 ῬΠδ]ὸτθ, 16 
ἀουπῖου τορυόβοηίδηΐ 46 1 6Ιοα 6 πο06 ἰδία πθ, πιδ]8. απἱ αγαὶϊδ ΘΠΘΟΙΘ 
οπίθηαα Πέμπιοβίπὸοπθ. 

Οπ το ποομ 6 φὰ οὐ 1ὰ, ἃ ῬΙΌΡΟΒ 46 Τρηβοιρπθιηθηΐβ αἰ ΘΥβ, 165 
ΠΟΙῚ5 ἀρ Πριμοομδίθϑ, 16 πουθὰ 4 Πέιποβίμοπθ, δαΐθαν αἰ ὯΠ6 
ΒἰΒίοΙγΘ ἀθ 501 ἴθιηρ8 6ῃ βέίγ]θ ογϑίοϊγο; α᾽ Ασϊβίοθα]θ (ἀθ Οδ8- 
58 5116) οἱ 46 Μαιβγαβθ, ἀθιχ Ομ ραΡ ΟΏΒ. οὐ Πἰβίου θη. Α᾽Α16- 
Χαπᾶτθ; ἀθ Οἰθβίθῖπβ, ἀ᾽ Φὐβίομ, ἀθ Ῥάρραβ, ᾿Ἰϑίου ΘΒ. ἱπΟΟ ἢ Π 18 
Δ αἰ Πομπνο: ἄμ ἴβπιθιχ ὑχαϊοβιμὸπθ οὐ 488 ῬΒ]ΠΟβοριθ5. Ατὐϊ βίο 
(ἀθ Ο]0) οὐ Ῥαποίϊαβ; 4ἀθ ῬΏγ άταπθ, μἰβίογίθη 46 1 ροαπο α᾽ Αταΐπβ 
(ραγίῖβαῃ αἰ πουβίαϑίθ 46 ΟἸόομηὸπθ οὐ 465. Ατοδαϊθη8); α4ο- 
τιόπόρ (46 [διαρβδαμθ), ἀἰβοῖριο ἃ Ἐρίοαγθ, οἱ δαΐθαν ἀ ἀἢ οανταρθ 
Περὶ δημαγωγῶν. 

θυγ5 (46. ϑ'δι)05), Θοῃ θη ροταὶῃ ἄ8 Μόπαπατο οἱ ΡΙαΒ ἡθῦπο 
αἰ ἀπ σόπότδίίομ, βαη8 ἀοαίθ, απ Πόπηοβίπὸπο, βογαϊΐ, ἃ 66. αα ἢ 
ὃ. Ῥγόίξθηαα, ᾿᾽δαΐθαν βαγ} ἀ6 ῥτόϊξόγσθποθ ρᾶΐ ῬΙαΐαταὰθ ἀδη85 16 
τόοιἑ 465 [αἱδ ΡΟ Πα 685 δαχαιθ 8 1 Δαγθιβαῖτθ ἀθ ῬΈΠΡΡΘ 86 
ἐτοῦγα πηδὶό; 606 π᾿οϑύ ρᾷ8 ΠΠΡΟΒΒΙθ]6. Θῃ 8501: 1] αγαὶϊξ τδοοηϊό 
ΔΥΘΟ ἰα]οπί 1 ἰβίοῖτο ἀθ 1ἴὰ ατὸθθ οἱ 46 1ὰ Μαοόάδοϊπθ ἀθραΐδβ 1 
τηοτί αἰ Ερδπιϊποπᾶδβ πα 6 γοὶβ 1[8ῃ 280, Π᾿8|1ΠΘ 8, 11 ΠΟᾺΒ 
ΒΘ. 16 αα ὍΠἢ 6 ρθαΐ γνοὶν Ἰὰ αα ἀπ πυρούμόβθ, ααἱ δἰίοπα ἰοα- 
7ου18 88. ῬΥΘαγΘ. Πα 115 οδί ποιηπηό ΔῸΧ ΟΠ ΔΡΙ 68 ΧΙΧ οἱ ΧΧΠΙ. 

Π ρατγαῖῤ Ὀΐθη ὀΐδ}}} αὐ Ηθιτηΐρρο, 1᾿Δαΐθαν 465 Βέοι (πὸ 5ἰὸ 616 
ἃν. 4. 0), ἀναὶϊξ ὀουϊ, θηΐγθ δαΐγθθ, ἀπὸ 16 46 Πόιηοβίποῃθ. 
ΡΙαίαναπο (ΠΡ. ν, να [οἵ. δαϊαβ, 5. ν. Δημοσϑένης), χι, ΧΧΎΤΙ, 
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ΧΧΧ)ὺ ΤρΡΡροΙίΘ ἀΠΘΙα 168 τϑηβοὶ ρθη θηΐβ. δὲ 465 οὐ αἷξ, ααἱ νἱθη- 
ποηΐ 6 Ἰὰ. 

Επῆπ, 165 δαίθατβ 165. 18 τόσθηΐβ ΔΌΧΟΙ ΘΒ 86 τόϊόγθ 16 Ὀϊο- 
ΘΤΆΡΠΘ 46 Πόιϊποβίπὸοπο, βοηῦ: 15 Ποιηθίταϑ (46 Μαρπόβ16), οὐ 
απ νἰγαῖϊν Θὴ τηδπη6 θη ρ8 απ ΟἸοόγοῃ, οὐ ααἱ οομροϑα πΠ Οἷ- 
γίᾶρθ οὐ ῦγΘ ἀδη5 1᾿απίααἰξό, ᾿πεα!6 Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν 
τὲ χαὶ συγγραφέων. 1] 5᾽ ὀἰα! οοοαρό, ἄδηβ οοὐ ουνταρθ, Θηΐγο 
δαί, ἀθ 1ὰ νυἱθὸ 46 Πόιηοβιποπο, βυῦίοι! οοηϑιἀόγό δὰ ροϊηΐ 

46 νιὰθ 1 όγαῖτο οὐ δὰ ροϊπί 4 νὰ δηθοαοίίᾳαθ. Ρ]αίδγατθ 16 
Οἶΐθ ῬΡᾺ1 805 ΠῸΠῚ ΔΧ Οἰδρ. ΧΥ͂ οἱ χχνπ. [Π βοιαὶϊΐ ἀδ]]οαῦ ἀθ 
ἀόο! ἀ6Υ 5ὶ ο᾽ϑϑί δίθηῃ ἀθ 1κὶ οἱ 81 06. η᾽ϑϑί ρᾶϑ ρὶαὐδί ἀθ Πριηθίυ 8 
46 Ῥμαϊόγθ α}} 5᾽᾿ἀρὶῦ δχ οἤδρ. χιν οὐ χχυπι. Μδῖβ, θη ἰοαΐ ο88, 
1 οϑῦ ΘΟ ΡΥΪ8, ΘΟΙΠῚΘ. Οἢ 16 841 α΄ ΔΙΠΘΌ 75, ΡΔΥΪ οοὰχ ἀοηί 
ΡΙαίαταιθ αἰ, ἃ Ιὰ ἥπ ἀπ οἰδρ. Χχχ, 4᾽115 οπὲ στη (ον α᾽ δά- 
πηϑύγθ αὰ0 1 1πΒου 0 η. οταγόθ 50} 16 τηοπαμηθηΐ 46 Πόμπιοβι πὸπθ 
αἷν ὀϊό οομηροϑόθ ρᾷ: [πἰ-τηδηθ 81 πηοιηθηΐ α᾽ ΑΥ̓͂ 16 ῬΟΪΒῸΠ 
(κομιδῇ φλυαροῦσι); --- 25 16 γηόίθαν 510}16π ΟΘΟ 8, οοπίθιη- 

Ροταΐη αἰ Ἤοτδοθ, δαΐθασ, Θη 6 Δαΐγοβ οαγγᾶροθ, α ἀπ ῬΑΙΔΠ]ὸ 0 
ἀθ Τ᾿ ὀΙοᾳαθποθ 4 ΠὨόιπηοβιποπο οὐ 46 ΟἸἹοόϊοῃ. 
Π π᾽οϑὺ ρᾷ8 ἀοαπίθιιχ απ, ἀδη8 1Πη6 φταπᾶθ μαι ἀθ ἴὰ Υἱθ 

46 Πόπιοβιποπο, ΡῬ]πἰαγααθ π6 βαῖγθ Ρᾶ8 ἃ ρ85 αἀπθ Ια 6 Δαίθα 
δηζόγ αν, οα ρΘαί-δίτΘ τηδιηθ ἀπ ἰδίου θη οὐ απ δαίθαν ΕΠ Τα] 

ἃ ἰοὰν ἀθ γῦ]θ. 11 βουδῖΐ, ἃ ποίτθ αὐίϑ, δ8862 αἰ 0110 46 αἶγθ 
ἃ ΘΟῸΡ 561 1686 615(0). Πὰ τοϑίθ, ΡΙαΐαγαθ ἢ ὄρδυρηθ ρᾶ8 168 
τόΠοχίοηβ ῬΘΥΒΟΏΠΘΙ]65, 165 ΘΟ ρΑΙ ΐβοη8, 165 δηθοάοίοβ 401] ἃ 
Το ποομίγόθϑ ἄδη8 8565 γαβίθϑ ἰθοίατοθ οὐ ααἱ αἱ γουϊθηπθηΐ ἃ ἰδ 
τπόιηοῖτο; 11 τηδ]θ οο5. θη]  γοιηθηΐβ ἀπ τόοϊἑ θιηρυιηό ἃ 505 
συϊᾶθ οὐ ἃ 568 ρα ϊᾶρα. Ἐπὶ βοιηπιθ, ἴ| ἃ 81 ὉΠαῚΘ ΘΗΒΘΙΠΙΡ]Θ 
065 τηδίόταιιχ ἀ ΟΥἱρίποθ ἀἰγθυθαβ ἄγθὸ ἃ85862 αἰ μδθ]]ο 6 ΡΟῈΓ 
ἀοπποι ἃ Β0η Οαντθ ἀθ ᾿᾽απἰό οὐ ἀπ οοτίαϊη ἱπίόγδι ἀγαιηδίϊααθ. 

1. Τογηϊτοτηοηύ, Μ. Ἐτόδόνιο αἀθομανρᾷ (16 ῬΙναγοϊυὶ ὧν Τ)εηιοϑεϊιοηῖδ 
υἷέα ἐοπέϊθιιδ αὐ βά6, Μυπίοι 1880) ἃ δδϑβαγό ἀ᾽ δἰ}, β8π5 αἰἐθιπᾶτθ ἀ᾽81]- 
Ἰουγβ ἴὰ οογυϊαθ, ααθ ΡΙαίαταυθθ ἀναὶϊὺ βαγίουῦ οιηργαπίό δὰ ρΡόγραϊό- 
ἐϊοίθη ϑαύγταβ, ὁ]ὸνο α' Αὐ βίαγααθ, οὐ δαΐθαν ἀ ἀπ Οανγαρο δ᾽ 168. ΠΟΉΙΉ168 
ἐἰιιιβέγο8. (119 5ἰδοῖο ἂν. 7. 0.), 165 τϑηβοίρηθιηθπίβ 4} ποὺβ ἀοηηθ δὰ 1 6ἀπ- 
οαὐϊομ, 1 ]Ιοα ποθ, 165 βθηὐιπηθηΐβ οὐ ἰὰ νἱθ ρυῖνόθ 46 Πέόιποβυμὸομπθ. 
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ῬῈ ΙΑ ΡΒΕΒΕΝΤΕ ΕΡΙΤΊΟΝ. 

Οοἰΐθ ὀαϊέίϊοθ αἰβὸγα, δὰ Ὀθδθοοαρ ἀθ ραββᾶρθδθ, 46 ἐοαΐθβ 661165 ααΐ 

οπέ ργδοδαόρ: 6116 σθροβθ, δοιησηβ δυίογ ἐδ ὈΥΪποίραϊθ, 50} 16 τηδπιβοῦὶ 

46 16 ΒΙθπούμδαθθ παίίοπαϊθ ἀθ Μααγια Ν-ὅδ, αὐτὶ ἀναὶϊῦ ἐξέ πόρ]ρό, ἃ 
ἐογὺ βθῖοῃ. ποῦβ, ᾿υϑαυ ἃ 06 ον, οὐ ἀοῃῦ ποὴβ ἃύθἢΒ θβϑαυό 46 τηοῃύγον 

1ὰ γ]θαν ἀδηβ ἀπ ἰγᾶνδὶ! βρόοϊαὶ: 126 ῬΙμέαγουὶ οοαῖοο ἡιαρῖ βογὶρέο Μαϊτῖ- 

ἐεμϑὲ ἐηγεγῖα ποσίοοῖο, Ῥᾶτὰ ἄδπηβ 1ὰ δυο (6 μ]ηϊοϊοσίο, Ο᾽ ιἰδέοϊγε δὲ (6 

ἰἐόγαΐιγα αἀποϊεηηιεβ (παν. βόσϊθ, ἐ. Υ, 195 Πνυαῖβοι). ΤΟΥβαθ. ΠΟῸ5 ΠΟᾺΒ 

ἐσαγίομβ ἀὰ ἰοχίθ 46 ἴὰ βθοοπᾶθ ὁαϊέϊοη 46 Μ. Ὁ. ϑιπίθηϊβ (ἄδηβ 16 Βιίφ[ίο- 

ἐΐεοα Τοιμδηοῦϊαηα), οὰ ὈΙΘη ο᾽δϑὺ Ροῦν βαΐνστο 16 τηδπαβοῦὺ 46 Μααν -- 

ΔΙΟΥΒ ΠΟῸΒ ΠἾΘΠ ῬΓόνθηΟΩ5 ροϊπὺ 16 Ἰθοίθαν ---, οὰ Ὀΐθη, οἾἶδϑῦ ροὺσ δάορίεν 

ὯΠη6 Ἰθφοι αἰξόγοπία ἃ 16 ἴοϊβ 46 96116 ἀὰὰ τηδπαβοῦιὺ ἀ6 Μδαγια οὐ 46 66 116 

46 Μ. ϑιηίθηῖβ: ου νὰ ἀοπμον ἰοὶ ἴα ᾿ἰβύθ 4θ5 ραϑϑᾶρβδ ααἱ τοηίγοηὺ ἀδῃβ 
66 ἀθγηϊον ο88. 

1.658 αὐρίαθοβ ομδηρθιηθηΐβ ααθ ΠΟ ΔΥΟΩΒ ΟἹ αἰθυο" ἰηὐγΓο αἸΓΘ 

46 πούγϑ ομϑῦ βοπέ βίριιόβ Ὁ. ἃ. -- 1,65 τηοαϊβοαύϊομβ ρογίδπθ ἀπίααθηηθηὺ 

ΒᾺ ἰὼ Ῥοποίπδίο οὐ 80} ἴα αἰν βίου 65 Ομ ΡΙ 65. 6 Δ]1πό85 π6 βοῃῦ ΡᾺ5 

10] τϑθνόβ. 685 ογοοῃθίβ ΟὈ]Π] 68 { Ὁ θηγθίορροπῦ ο6 ααἱ οϑὺ δ͵Ἱουαξό δὰ 

ἰοχίθ ἀθ ἰοὺβ 168 τηδηϑογ8; 465 οὐοομϑίβ ἀγοῖέβ [],) 66. ααἱ 6ϑὲ σϑίγδηοῃδ 

ἄπ πιόπιθ ἐθχέίαβ. 
Ῥαρϑ 318, Ἰίρπο 18. Φύσεώς γε, ἄγε ΒΗΥΑΝ. 
Ῥαρθ 819, Ἰίρῃθ 8 ἀὰ ἐοχίθ. Χρῆν, ἀνθὸ ΟΑΜΡΕ,. 

- Ἰσηθ δ, ἃ σοπηρίον ἀ᾽δη "85. Πραγμάτων (ὧν) ἁμῶς γέ πως, 
ἀνθὸ ΒΕΙΒΚΕ,. 

- ἀογπίὸγο Ἰίσπθ. Εὐμαρής Ο. α. (18 τιδπυβουῦ ἀθ Μαάγια 
Ῥογίθ: οὐχ ἀμαϑὴς γένοιτ᾽ ἄγ). 

Ῥαρθ 824, Ἰίρῃθ 1. Καὶ ταῦτα μὲν ταῦτῃ [κατὰ Πλάτωνα), ἀνθὸ ΦΞπ. ΟΠ, 
Ῥαρθ 880, Ἰίρστιο ὅ ἀἶδῃ Ῥα8. ζράψαι, ἀγεο ΝΥΤΤΕΝΒΑΟΘΗ. 
Ῥαρο 842, Ἰίρτιθ 8. γβατάγων Ο. α. (1,6 πιαπυβοῦὶ ἀ6 Μααν ροσγίβ 

ἀιχβατάνωγ.) 
-- ρπτθ ὅ ἀἶθῃ Ρ885. Ὁμοίως, ἀγοοὸ ΒΕΙΒΚΕ,. 



880 ἘΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΠΑΙΒΕ 

Ῥαρθ 880, σοχμημηθηοθιηθηὺ ἀὰ Οἢ. χιχ. Τύχη δέ τις [ὡς] ἔοιχε, ἄν 
σπ. ΤΟΙ, ᾿ 

Ῥαρο 866, Ἰίρπθ 9. Τιασιιιο ἀουαηὲ τηρεῖν Ο, ἃ. ι 
Ῥαρο 857, Ἰίρμϑ 7. Ἐχ τῶν χοινῶν ἀγα ϑῶν ἐπὶ τὰ ̓ οἰχεῖα {πάϑη) νον: 

σιν, ἃγ60 ΨΥΤΤΕΝΒΑΟΗ. ; 

Ῥαρα 864, Ἰίρπθ 10. ἀπολείπων, ἀνε ΟΟΒΑΪ. 
Ῥαρο 86ῦ, Ἰίσῃα ὅ. Κακὰ [, φόβους], καὶ φϑόνους Ο. 6. 

-- πιᾶπιθ Ἰρη6. “γωνίας, ἀνγοο Ῥἤμοἐτνι8, ααἱ οἰΐα ο6. ραβϑαρϑ ΡῸΝ 
88 Βιδιιοί διε. 

Ραρα 872, Ἰίσπθ 18. Περὶ τῷ βραχίονι Ο. α΄, ἀ᾿ ἀρτὸβ 16 Ῥιριδο Σηάνος 
απ6, Κὲε 65 αἴω ογαξοιιγβ, ΧΙντιι, Ὁ. 847. (116 τηδπυβοῦῦ ἀ6 Μααν 
Ρογίθ: Περὶ τὸν βραχίονα.) 



που νον Βα  ΨΨσ ποὺ ΞΨΨΨΡΟ ΨΩ, 

εὐ α ἐς Ὁ Σ ναι φρο τὸ 

.“ὙὙΓΨΝ 

ΑΡΘΕΝΌΑ ἘΠ᾿ ΟΟΒΕΒΙΘΈΝΘΌΑ. 

Ῥαρδ 819, Ἰίρτιθ 2, ᾿ἶγθ ἀλλὰ ξένων τε τῶν πολλῶν (Ὀΐδη ατθ τῶν βοϊδ οπιΐβ 

ἀδη5β 16 τηδηυβοῦὺ 46 Μδανα). 

Ῥαρθ 820, Ἰίρπβ 2, συθύγϑμομθι 16 τηοὺ πρὸς ἀδγαπὲ τὰς τοιαύτας ἐπιχωρεῖ 
φιλοτιμίας, Θοτητὴθ 18 Ῥγοροβό ΜΑΥΙΘ. 

ΡΡαρθ 821, Ἰίρτιθ 8, δὰ 1ἴθὰ 46 τὸ πρᾶγμα (ΙΘφοπ ἄμ τηδηυβοῦὶῦ ἄθ Μα- 

αγια), Ἰγ τὸ πρόσταγμα (Θῃ αὐοαίαπὲ 1᾽τέϊο16 ἃ 16 γυ]ραίο). 

Ραρϑ 829,.Ἰρτιθ ὅ ἀἶδῃ Ὀ85, γόξβ Ὁ] 1ὰ γυϊρσαίθ χαὶ τοῦτο γάρ φασι (τη8]- 
στό Ἰ᾿ουπηϊββίομ 46 γάρ ἄδηβ 16 τιδπαβοῦὺ 46 Μαδάνϊά). 

Ῥαρθ 82ὅ, ἀδῃβ ἴὰ ποία 14 ααἱ οοποοῦπθ Ηθγηρρθ, ὈΪῸΡ 168 τηοίβ 

«οἷ δίαϊθ ὰἂἢ οοπίθιηρογαὶημ 46 Πόπιοβίμὸηθ», ααὐἱ βοηὺ γϑηὰβ Ἰὰ 16 ὯΘ 

5818. α᾽ οὰ πὶ οοτηπηθηΐ, 

Ῥαρθ 884, Ἰίρῃ 8, ΟΟΥΤΙρῸ διαλεγόμενος 6ῃ διαφερόμενος (οοπζογτηό- 
τηθηῦ δὰ ἰοχίθ ἀ᾽ Ἐβομῃίπθ, ἄοπὸ 1ὰ ργαβα Ὧθ Ρ]υἰασαθθ δδῦ ὑπ 

ΤἝτη ἢ ΪΒ66 06). 

Μόπιθ ραρβ, ἀθγηῃίογο ᾿ἰρηθ, δὰ Ἰἴἰθαὰ ἄθ Ὁ δ᾽ αὐτὸς Θεόφραστος, δοΥΙΓΘ 
«Αὐτὸς δὲ ὁ Θεόφραστος, ΟΘΟΙΏΙῚΘ τὴθ 16 ΡΙΌροβα ΒΙΑΒ5. ἄδηβ ὑπὸ 
Ἰο το. 

Ῥαρα 848, Ἰίσπα 2, δὰ θὰ ἀ6 εἶτ᾽, 1ἰγθ εὖϑ', 

Μόπηθ Ρᾷρθ, Ἰΐρῃθβ 2 οὐ 8, δὰ 1ἴθὰ ἀβ 1ὰ Ιθφοπ ϑορυβουμένων ἄμ τηδηα8- 

οὐ ἀθ Μααν, γόξβ]!ν Ια νυϊσαίθ ϑορυβούντων. (ΒΙΑΞΘ5. σοντῖρο, 
ΔΥ͂ΘΟ ΥΓΔΙΒΘΙΙΙάποΘ, ἐϑορυβήϑησαν δὲ ἐϑορύβησαν ἄδτηβ 1.85 Τογαϊϊα, 
Ρ. 184 ν, 46 βουίθβ. αὰ6 ϑορυβουμένων π6 Β'ΔΡΡαΐϊθ ΡΙὰ8 80}. δυθὰῃ 

ΘΧΘΙΏΡΙΘ ΔηΔ]ορθ.) 

Ραρθ 844, Ἰίρῃθ 2 (ανβο 1ὰ ποίβ 8): Φορμίωνι π ἄἀδνγαῖϊῦ ρᾷὰ8 δίγβ δῇ 

οαγδοίδνοβ οβρβοέβ, οὐ 1ὰ ποίβ δύ ἃ τηοᾶϊῆθνυ. Ὗου. Ἰὰ- ἄθβϑὰβ ἽΝ ΕΠῚ, 
ἄδηβ 1ὰ βου ογζέίιιο, ΧΦ" δῃηπόθ (1881), ἐοτηθ 195, ρ. 164; ου, οἷ- 

ργὸβ, ρᾶρ 885, οχέγαϊν 46 οοὺ αγύϊοϊθ. 

Ῥαρθ 958, Ἰίρτιθ 9, τηρυΐγθ ἀπ υἱγραϊθ ἀργὸβ χρήματα, οὐ τόρ 810 γ8 18 
ποίβ 16 οοτηπιθ βυϊῦ: “ημοσϑένει διδόναι (ϑοιβ-Θηἰοπμᾶπ τὰ χρήματα). 
ΒΙ.ΑΒ5. 
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Ῥαρθ 864, Ἰρῃθ 9, γόνα Ὁ] Ἰὼ γυϊραίθ τοῖς βεβουλευμέγοις, ὧἂὰ Ἰίθαᾳ 46 1 
Ἰθφοη συμβεβουλευμέγοις ἀπ ταδηυβογῦ 46 Μααν. 

Ῥαρο 89, Ἰίρῃθ 2. Β.ΑΒΒ: «Τῷ δήμῳ ἃ Ῥγορίοῦ' μἰαύατη 58 ΠΌΤ 6886 Π6- 
ααἰν.» (96. π᾿ 41 ρ885 σοῦϊα, ἀἄδη8 ο68 δα! υ]0η85 ἀθ οἷαββθ, ᾿ἱπίγοδαϊγθ ἀθ 
οΟΥΓϑούϊοηβ απ αθτηθηῦ δὴ νὰ α᾽ νιον 1 ἰαύαϑ: οἵ. για (6 Ἰ)όηιοβ- 

ἐϊιδηο, ν. 870, 1. 1, Καλαυρίᾳ ἐν; γέο 6 ΟἸοόγογ,, ἢτι ἄὰ οἢ.. χτ, Πομ- 
πηΐου ἵστησι; ἄθγιι. αἸϊπόα, οἷν. ΧΙ), προτέρου ἀνδρός.) 

Ῥαρθ 808, Ἰίρτιθ 7, δὰ ἴθ 46 ᾽““ρρενίδου, 11:6, ᾿“ρρενείδου (οοπξογτηότηοηΐ 
ἃ ΤΟΥ ΠΟΡΤΆΡΗΘ ἀθ ὁ6 ποῖ 88 168 προ ἐν ἀῤῥάρον ΠΑ ΆΪ68 Αὐ μι μΘὨ 68), 
ΒΙ.ΑΚ5. , ! 

Μότηθ ρᾶρβ, Ἰίρῃβ 8 θη Ῥᾶ5, δὰ 1ίθὰῃ 46 ἐχείνης, Ἰθφοῦ ἄὰ ἰκιον,..... 46 
Μαασα), τόν] Ἰὼ νυ]ραίο ἐχείγου. 

Ῥαρα 36ῦ, 1, δ, 1ἰτο: χαχά, φόβους χαὶ φϑόνους, ᾿χαὶ διαβολὰς χαὶ ἀγωνίας 
(οὐ, ἀδη8 1 4υϊβ γεϊαϊ [ ἃ ἴα σοηϑεϊξιξίον, ἄτι ἐεωίε, Ῥαᾶρθ 380, Ὀἱ ον ἴὰ 

Ἰίρῃθ 7, αἱ ΘΟΤΗΙΊΘΠΟΘ ἃἰηβὶ: Ῥᾶρο 86ῦ, 1. ὅ. χαχὰ, οἰο.). 



“ Ψψ ο ὑν σννι... τ 

ΔΟΤΒΕΒ ΝΟΤΕΒ 
ἘΠ 

ΟΟΒΒΕΟΤΊΙΟΝΞΘ ὦ. 

1. Ῥαρθ 811, ἀργὸβ ἴὰ Ἰίσῃῃβ ὃ: Θσαἴϑα οὐ Οἰϊοη πὸ ἕοπὲ 88 ραγέϊθ 4685 

ῬΡαγαϊίδῖοδ, οὖ Ἰθὺν τη θ]Π]θαγα ὑγδα! του οϑὺ ἀλη5 465 τη8. ἀθ ογαϊία, δὰ 

τη ]θὰ 46 ἰγαϊό5β αἰνθῖβ. : 

Π. Ῥαρα 817, δὰ Ῥοαὺ ἀθ ἴὰ ποίβ 4: Μαΐβ 1] οϑὺ τηουὺ δῃ 468! 

ΠΠ. Ῥαρδ 819, ἀογῃίδιθ Ἰίρηθ δὺ ὀοτητηθποοιηθηὺ 46 16 1τὸ Ἰίρηθ δ ἴα 

Ῥᾶρθ βαϊναπίθ [εὐμαρὴς] {ἅπασι ὃ), Β]488. 

ΙΥ. Ῥαρθ 820, ποίεβ 15 οὖ 16 ἀὰ οἷ. ττ: 168 πούθβ βοπὺ τηδγαπόθϑ ἃ ἢ 
ἐγαὶϊθ ὑγδηβυθυβαὶ, τόρόξξ θῃ τηᾶγρ. 

Υ. -- Ἰίρπθ 8: Κἀχεῖ γὰρ] καχὴ γὰρ (1618). 

ΥἹΙ. -- Ἰίρηϑ 9: δελφῖνος] (ἡ ὅδ, (ἀ ἀργὸβ Ἐδ185[6). 

ὙΠ. Ῥαρθ 8521, Ἰίρῃβ ὃ: πρᾶγμα] πρόσταγμα ϊ615. (16 1.116ὲ 1881). 

ΒΙ655: ἤθαὰθ πρόσταγμα πθαὰ6 τὸ πράγμα, 564 τὸ πρόσταγμα. 

ΥΠ|. - Πρ 6 αἴθ Ρὰ8 ἀὰ ἰδοχίθ: χαὶ παυσαμένῃ] χαὶ Ῥᾶῦατη ρΡ]δοϑὺ 

ΒΙ]4β8βο. : 

ΙΧ. Ῥαρα 828, Ἰίρπθ ὅ ἀ᾽θη μὰ5 ἄὰ ἰοχίθ: χαὶ τοῦτό φασι] χαὶ τοῦτο γάρ 
φασι. Β]688 16 τέο απηθ ἄγϑο σα ίβοῃ. 

Χ. Ῥαρθ 828, ποίβ 14, αργὸβ 165 τηοίβ: οἵ, ομαρ. σχῇ]: Οἵ, ποίγθ ργόΐαοε 

ἃ 1ὰ Ῥαρθ χυῖπ [ἀδη85 16 ροϑύϊίζ ὀαϊίίομ, οἱ, ἀδὴ8 66116-οἱ, ρᾷρὲ 577, ἃ 

16 ἢ] οὐ οἱ-ἀθββὰβ 16. ποΐβ 12 ἀπ ομδρ. ΧΙ]. 

ΧΙ. - ἃ 16 ἔπ ἄθ 1ὰ ποίθ 15: Οοβροί, που. ἰθοΐ. 518. Ῥϑυηοβέμθηθβ 

ΡῬ]αἰομΙβ δυαίίου οοτίθ ροίθβϑδὶ ἔπῖ58θ, β6α δοπα]βοῖρα] 8 οὐ πΐπο πο Ῥοίαϑβῦ, 

οιηθηᾶα ρίαν ἐσχολαχέναι. Μαΐβ οἵ. τὰ γὲθ (6 Οἱδέγοη, Ρ. 12, τι. 1 [88 
14 ρϑέϊξ ὀαϊοη] ο. ἃ ἃ. 16 ποίθ 14 ἀὰ ομδρ. τιν. 

ἊΝ 

1. Ττουνέοβ 80} ὑπ Θχθιηρ]αῖγο ἀπ {ϊταρθ ἄθ 1881, ἃ ἄθ8. ϑῃάνγοϊἐβ Θου- 
τοϑροπάδηθ δὰχ ρᾶρθβ οὖ ᾿ἰρῃθβ ἀπ ργέβοηθ γοϊαπηθ ααἱ νοηῦ δέ ἴῃ- 
ἀϊᾳπόε8.. 
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ΧΙ. Ῥαρθ 927, ποίβ 12: πιχρῶς] ὙΥγυξοη ΡΟ πθ ἀοαΐθ ρα8 4} πὸ [α 1116 
1γο ψυχρῶς. 

ΧΙΠ. Ῥαρδ 828, Ἰίρτο 9: συγχεχυμένου] 1,6 συγχεχαλυμμένον αι} Υ ἀγαὶν 
101 Ῥαγαϊβϑαϊν ἔλαθ ἃ Οομροί, που. ἰθοῖ. Ρ. 518. 

ΧΙΥ͂. Ῥαρθ 884, Ἰίρῃθ 8: διαλεγόμενος]: διαφερόμενος «Ἀρρτουνγό Ρδ 
Β]4585.» 

ΧΥ͂. Ῥαρδ 848, Ἰίρπθ 8: ϑορυβουμένων] ϑορυβούντων. --- Μδιηθ᾽ οοτγθο- 
ἰΐοῃ, ποίθ 18: οὖ, ἃ 1ὰ ἤπ 46 οθέξθ ποίθ: 1αἱ ἔαϊβαηύ ἄπ ἐαραρθ. 

ΧΥ͂Ι. Ραρθ 86, 1. ὅ: χαχὰ χαὶ φϑόγους] χαχὰ, φόβους καὶ φϑόνους; οἱ 
ΒΆΡΡΥΙΠΙΘΙ ἰὼ ἸΙρτθ 7 46. 1Ίὰ Ῥαρβ 880. 

ΧΥ͂Π. Ῥαρα 870, 1.2: ἐν τῷ ἱερῷ Ποσειδῶνος] [168 τηδπιθ5 τηο 8] Ῥαΐβ8. 6 

ΤῊ ΔΥΡΘ: ΒΘΏΒΘΙΘΥ, 

ΧΥΤΙΙ. --- ἃ Ιὰ ἥη ἀθ ἰὰ ποίβ 4: οἵ. γὲε ἐδ ΟἸοόγοῃ, τπιοΐθβ 19 ἄμ ομδρ. τν, 

8 ἄὰ ομᾶρ. Χχχι, οἷο. 

ΧΙΧ, Ῥαρθ 871, ποίθ 14: συγχαλυψάμεγος Ὑ]ιοΒατη 6886 βαβρίοαϊῃν 

(οθοεύ, που. ἰοοί. Ὁ. 618: 96 π ὑγσοῦγνθ ρ88. : 

ΧΧ, Ῥαρθ 874, 1. 8: μισουμένης] Ἰπαρτοραὺ ΠΙο]5ἴυ8. 



ΕΧΤΉΛΙ 

ΡῈ ΙΑ ΒΕΥ͂ΌΕ ΟΕΙΤΙΟΌΕ ΡΉΙΒΤΟΙΒΕ ΕΤ ΡῈ [Π]ΤΤΗΒΑΤΟΒΕ 

πῃ ἀὰ 28 ἔδνηϊον 1881, ραρθβ 168---104. 

ἘΣ ἘΠ ἀτετΣ τμπτὴ Π αϊ οι 46 ἴα Κλε (6 ])δηιοδίϊδηοδ . . . . ΤηΔΙῸ 16 
ὉΠ ΡΙΟΡΤὸβ 581 [65 δα! ΠΠ0π5 δηϊόν θα οὐ ἀοόμηθ πῇ ἰθχίθ 56ῃ- 
5 Β᾽θιηθηΐ τηϑῖΠ6 παν. Οὐδ᾽ π᾽θϑὲ ρᾷ8 αὐ ΠὟ αἷξ Ἰἰθὰ 46 ὑΟΥΪβ6 
4αθία 65 ἀόία 115. Μ. Οσαῖχ.. . .. ἃ ἀπ οογίαίπο [1 Ὁ] 6556 ῬΟῈΥ 
16 τηδηαβοῦῖ αα} νἱθπὺ 46 ἀόοοαντεῖν, 6614 οδὲ ἐγὸβ παίαυο]. ΟἹ- 
[0Π5 σΠΘΙα 168 ΘΧΘΠΙΡΙΘΒ Οἱ ΠΟῚΒ. ΠΘ ΒΟΙΏΠΊΘΒ Ρ88 4ἀθ 8501} ΔΥΪ8. 

Απὰ οΠαρΙ6 χχν, 16 π6 γοιμάγαὶβ ρΡᾶ8 ΤὈΠΙΡΙΔΟΘΥ ἰὰ να!ραίθ 
δι’ ἀσωτίαν γᾶν 1ἃ Ἰθφροῃ δι᾽ ἀπιστίαν απ Μ.ο Ο. ἔθ ἀθ. Ν᾿ οἱ 
π 16 τοραιᾶθ δοηπιθ ἀπὸ δαί ἄθ οορίβίθ. Ο᾽ δύ θᾶ} 8565. 4ό- 
Ῥδπο 5. αὐ Ἤδυρα]ο 5᾽ ἀἰαϊ! αὐἶνό 46 πιδναἶβθβ αἴαϊτοβ, πράγματα 
πονηρά: 8 π6 γοὶβ τίθῃ ἃ τορτοπᾶτο ἄδηβ ὁ6 ἰοχίβ. 

Απ οΠαρὶτο χχσνι, ἰὰ γυϊραίθ ροιίο: ᾽Ἔν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς 
βουλῆς ἐκείνου καταψηφισαμένης, ὁοα. ααἱ ναὰΐ πιΐθχ, 66. ΠΙΘ 
Β6}0]6, απ τῆς βουλῆς ἐκείνης, Ἰοφοη (6 Ν δἀορίόο. ρὰγ 164 ]- 
ἴθαγ. ὙοΪοὶ τηαϊηίθηαπξ ἀπὸ οοτγθοίΐοι ἀθ 1᾽ ἐἀἸίραν 1αἰ-τηῦπηθ. ἃ 
Ιὰ ἤπ ἀπ πιᾶπιθ οπαρίίγθ οἱ 1ἰβαϊ: Τὰ χατὰ τὴν πολιτείαν χαχα, 
φόβους καὶ φϑόνους χαὶ διαβολὰς χαὶ ἀγῶνας. Μ. α΄. ἃ ροα-δίτο 
διὰ ταίβομ α᾽ ἔουῖτο ἀγωνίας α᾽ ἀρτὸβ 16 ἰοχίθ ἔοασηὶ Ῥᾶ1 ῬΠΟΙΟΒ; 
τη 18. 6 Π6 ΘΟΠΙΡΙΘΠΒ ρᾷ5 Ὀΐθῃ ροῦταποὶ 11 ὀ]!πηΐπ6 16 πιοί 
φόβους. δῖ 66 πιοῦ π᾿ ὁδὲ ρδ8 ρτόοόάό ἀθ 1ὰ οομῃ]οποίίοη χαί, ο᾽οδύ 
αα Υ ἃ βιθονγαϊπαίϊου 465 ἰᾳ668: αρτὸβ ἃγοῖν ἀόβίοπό, θὲ βό- 
πόϊα], 165 Ἰηϑὰχ αἰΐδομόβ ἃ 1ὰ γἱθ ρο! απ, Π᾿Δαΐθαν τη θη 0 Π}Π6 

ααθ] απ168-Π8 (θ᾽ Θ65 τηδχ 6η ῬΔΥ ΙΟᾺ]Π1ΘΥ. 

1,6 οοπηπιθηξαῖτο ἃ 1᾿ βαρ (65 ὀϊὸγθϑ ΠΟῖΒ 56 Π}}016 ἰγὸβ οἷ ῖν 
οὐ ἐγὸβ ᾿πϑίγπ οι, 11 ρουίθ ἐδηΐ 5.1 168 τηοίβ 416 811 168 ΘΙΟΒΘΒ; 
τη8 15. 16 Π 6 πὶ 5᾽6ϑὲ ὀΐοπᾶπμ ἄγθὸ ἀπὸ οοτίαϊπο ΡΥ δα] ΘοΥ 0. 5ῸΓ 

ΡῚ 
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668 ἀογηϊόγοβ. ΒΘΙΘΥΟΠΒ ἰοΐ ΘΠΘΟΤῸ ΠΠΘΙ 65 ῬΘΕ 5. ΟΥΓΘΙΪΒ. ῬΟῈΤ 
αῖτα ποίγο τόξου ἄρ οὐὔαθθ. Απ οπδριτο χν, Ρ]αΐαταθ τὸ- 
ῬΙΌΟ 6 ἃ Πόϊηοβίποηθ ἀ᾽ αγοῖτ, ἀδη5 16 ρτοοὸβ α᾽ ΑΡΟΙ]ΠΟάοΥΘ ΘΟὨ 16 
ῬΠοΙΪΟη, ὁου βποοθϑϑίγθιηθηΐ (65 Ρ]ΔΙΔΌΥΘΙΒ ΡΟὰ 165 ἀθὰχ 
ῬΑ 65; γοϊοὶ 16 ἰθχίθ.... χαϑάπερ χαὶ τοὺς πρὸς Φορμίωνα 
καὶ Στέφανον (γράψαι τῷ ᾿“΄πολλοδώρῳ), ἐφ᾽ οἷς εἰχότως ἠδόξησε " 
χαὶ γὰρ ὃ Φορμίων ἠγωνίζετο λόγῳ Δημοσϑένους πρὸς τὸν ᾽,4:τολ- 

᾿ λόδωρον. Ν. Θ΄διχ γνϑαῦ (αγθὸ α᾽ δαί, 16. οὐγΟἶ8) απ 165 ΡΓ6- 
ΤῊΪΘΙΒ τηοΐβ 46 ὁ6 ραβϑαρθ ἴαβϑϑηΐ δ᾽] βῖοη ἃ πῃ (ἰβοοῦτθ ὁο τ] 
ῬΟᾺΓ ἢ οοτίαϊη ΟἸΤΎΒΙΡΡΘ Θοπίθ ἀπ ῬΠΟΙΤΪΟΠ δαΐγθ απ οΟΙ αὶ 
αα᾽ ΑΡΟ]]οάοτθ Ῥουτβαϊν Θῃ ᾿αϑέϊοθ. ῬΙαΐατατιθ πᾶ ῬΡ85 ΘΟΙΗΠΙΪΒβ 
οοίίθ θόναθ: 11 σϑαΐ ρϑυ]θι 465 ἄθαχ ἀἰβοοῦνβ αἰτίοόβ. οβίθῃ 10} 16- 
τηθηΐ ΘΟΠί6 Θίόρ δ ΠΟΒ, ΡΥ ΠΟΙΡ4] ἰόμηοῖη 46 ῬΠοτΙΐομ, τηδῖβ 1η6]- 

᾿ τοοίοιηθηΐ οομἑ ῬΠΟΙΙΉΪοπ 1ἰ-τηδπηδ ; 1] α͵]οπίθ 16 ποῖῃ ἄθ ῬΠοι- 
τηΐο ἃ 661] 46 δίόρῃδηοθ ΡΟ απ6 1ἃὰ βαϊΐ6 4 50η ΘΧροϑί 0 
5010 ο]αῖτ 6, οἱ 1] πὰ οοτίαἰ ποιηθηΐ ρᾶ8 6η γὰθ ἰ6 αἰβοοιτ5 ἱπ Π{π|6 
Πρὸς Φορμίωνα. 11 πθ [δαί ΡᾺΒ ᾿ΠΠΡΥΪ ΠΟΙ Ο6 8 ἸΏΟΙ8 Θἢ Οδ οί 685 
ἐβρϑοέβ. -- Αὰ ἢ 80. Χχπ, ἃ ΡΙΌΡΟΒ 468 πιοίβ ὡς δγαρ ἑωραχὼς, 
ἀφ᾽ οὗ τι μέγα Ηὐθδοϊὰν “41ϑηναίοις ἀγαϑόν, 1 ὁαἰΐοαν ἰαϊξ τὸ- 

χηδτΊ πο. 4] ἴδαὶ βουβ- Θηἰθμᾶτο ἦν ἄθναπί προσδοχᾶν. Οοίίο 
ΘΙΠΠρΡ86 τ6 ραιαῖν ἔοτί ἀοπίοιδβο, ΠΕ ΠῚ 5 ΧΡ] 6. ΡᾶῚ 16 Βέυ]6 
1πα 160. 

Ἐπ γοϊἹὰ 8862. 58} (65 ἀόία!]5. ααἱ Βοιοηΐ αἰβόμιθης γ6ο 685 
ἀδηβ ἀπ6 βθοομᾶδ αἰ ἴοη. Μ. αταῦχ ἃ Ὀίθπ πιόυό ἄπ ἰοχίθ (6 
ΡΙαΐατααθ οὐ ποτβ ΒΟ δἰ Οπ5. απ} ποῖιβ ἀόππο Ὀϊθηϊοί 168 ΔαΐΓΟΒ 
Κὲο58 ὁοηίθμιιο8 ἀΔΏΒ 16 πηι η βου ἀοηΐ 1] ἃ 81 Ὀΐθπ Τθοοπηα ἴὰ γὰ- 
Ιϑαν, ΠῚ ἃ τπιοηὐγὁ ρᾶ1 46 ποῦύθαιχ ΘΧθιηρο5 απ 168 ὀππι4θ5 Ῥ}]- 
ἸΟΪορίαο8. μ6 βοπὲ ρᾶ5 ᾿πα}}165 ΡοὰΣ 1 ἰδέοῖτο ΕΠ όγαῖγο οἵ ῬΟῚΠ’ 
1 ἰδέοῖγο ρυοριθπιθπί αἰΐο. Π ἃ διιϑ8ὶ [αἱ νοὶ απ ἰὼ οὐ Πα 16 
οοη͵θοίαγα]6 ὀχϑτούόθ ἀνθὸ βαρδοῖίό οἱ ρυπάθηοθ. π᾿ οδὲ ρᾷ5 ἢ γαϊπ 
διηπβοιηθης 4 ὁναϊ 85, Ἐπ᾿ οὔἵοι, θ᾽ αβ᾽οαγβ Θοτγθοὐο 8. ἀο ἘΟΙΒΙΚΘ, 
46 ὙΥ γε παῖ, 4 Οὐταν, 4 ΟΟΠοί, 56. ἰτουγοηΐ ΘΟΠ ΠΟ 68. ΠΥ 

Ι6 τπαππϑοῦ 46 Μδατια. 
ΗΈΝΕΙ ΝΈΠΙ,. 

ΠΕ ΒΑ ΒΙΘΟΉ ΕΣ ΟΕΝΤΉΛΙΒΙΛΤΤ 

17. ΠΕΘΕΜΒΕΕ; 1881. 

ῬΙμίαγηιο, υἱο 6 Τ)όριοβίγδηο. 'Ῥοχί σῦθο, ΤΟΥ 511 16 τηᾶ- 

ππβου ἀ6 Μαᾶνϊα, δοοοπιραρπό ἃ πηθ ποίΐοο 51 Ρ] πα απ. οἵ 
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ΒῈΠ 165 ΒΟΙΤΟΘΒ ἀ(6 1ὰ νἱθ 46 Πόπηοβίμόπο, αἰ ππ ἀραμπιθπί οὐ ἀ6 
ποΐθ5. 6 ἔγαηφαῖβ. Ῥὰν ΟἿ. ανδαχ. Ῥαγίβ, 1881. Παοϊιοίέθ ὦ Οὐ. 
(χχυ, 95 ὅ. Κὶ. 8). ; 
ΟΡῚΘ ΒΑπάΠ οΠ6, ταῖὲ ΔΠ]θὰ ΝΟ ρθη χαπὶ Υ οΥβίπἀπῖβ5 ἀπ 20 
ΠΙαβίγαιίοη δαβρϑβίαί οί ΒΟ] αβοαθθ μαὶ [ΠΓ6 τυ ΒΒ 5 ἢ Δ Π]6 16 
Βοαθαίαηρ ὈΘβομάθυβ ἰη ἀον (ἀθβίαϊἐππηρ' 465 Τοχίθβ, ἔθ θ᾽ σι οἢ} 6 
ἔγϑο) αἴθ ΒΘΟΒΘηΒΟ αἵ ΠῸῚ σαπὶ οουπρϑίθη ΤΉΘ116 ἴῃ αἴ Θβθῖη 
ΒΙΟΙ]οῖη 56 108ὲ οορθῦθη ἰδέ. Εϑ' δυβοῃῖθη ΠΟ ὈΘΥΘΙ5. ἴπῈ 
“. 1880 νοῦ ἀθιηβθθθη ὙΘΥΐαββου αἴθ ΒΟ ν: ἀθ ῬΙαΐαγΟὮΙ ὁ0- 
ἄἴοθ ππϑπαϑουρίο Μαίίθηϑὶ πανία πϑρ]θοίο (Ρατὶβ, Οἷι. ΚΊ πο Κ- 
516 011), νγοβϑι δύ βουγο!] ἰπὶ ΑἸ] θίπθη ἔθου 16 Μδαγιάθι ΡΙα- 
ἰδ ἢ Βα ἀβοσ, ἀοὺ αἴθ πθυθη 1 Θϑαγίθη γουάδηκί γϑυάθῃ, 8185 
διοῖ ἴῃ Βοβομάθγθη ρον αἴθ το ρβίθη ἀν Ἰϑίχίθγθη δαΐβο 
αν Πομδίθ φοπαπ θὲ τυῖτα. 6. οὐβίθ ἀπα 4] θη νγθυίῃγ }18 
ΤΉΘΙ] ἀοὁ5 Οὐάθχ παπιΐαβϑί [ο]σοπάθ Βίοριδρῃίθη: ΝΙΚίαθ παπᾶ 
Οταββαβ, ΑἸΚΙ θα ἀθ5. ἀπ ΟοΥοἸαπιβ, Πϑιποβίμθηθθ ἀπ ΟἼοθτΟ, 

Αϑοβηδοβ ππα Ῥομιρθ] 8: οἷη ψυγοιίου ΤῊ ΘΙ] τὴϊξ νγοϊΐθγθη Βίο- 
ΘΤΑΡΒΐοη δῦ σοη πάθον Ηδπα πηᾶ ὁπ κυ 5οῃ θη Υ οἴ. ἀπο 
[γ αἴθ ΒΙορ ΡΒ θη. ἀ65 ΑρΡΘΒΙ 805 ππα Ῥοιηροίαβ Κῦπποθη Μ|1. 
αἴθ Μαάνι ον Ηδηά βοῦν! ΘἤοΥ θη θΘἤσοη, ἄἀὰ ἰἤτο σαίθῃ 1,68- 
αὐίθη ἰπῃ Υ ΒΘ ΠΟΘ ὈΘΥοὶἐβ σὺ Θ᾽ πίθηἶβ ἃπ85 ἄθπὶ ὥδΔηΡΟΥ- 
ΠΠΘΠΘΏΒΙ5. ΠΟΙΥΟΙΡΌΖΟΡΘΩ 51η4. Υαϑ 5ῖ0 ἢ}. παη ἔπ αἴθ [66 η8- 
Θβο σοι θπηρ 465. Πϑιπ βίῃ θη 65 815 ἄρῃ Μαίγ [θη 515 οὐριθθί, ἰδ1 
ἴῃ ΠΟΙ ΘΠ Νίαββθ Βοι θαγ, πη ΠΙΘυ ποῖ ἀπα πϑοὴ θη βοηβί ρθη 
Ρτγοῦθη μα ἢν. αταῦχ ἄπτοῖ ἀὰ5 ΗἩθινου θη πἀπᾶ 416 Ὑοι- 
Θ᾽ οΒτιηρ ἀἰοβοὺ ΗΠ ἀβοΒ Ὁ Ζὰ βθίπθη υἱθίθη θΟΥ ΘΙ 8. ΘΥΤΟΥΌΘΠΘἢ 
γεγαϊθηβέθη ἀτὰ αἴθ οἰαββίβοιθ ΡΒ] ΟΙοσῖθ οἷα ρΊΌΒ568. ΠΘιι65 ἢΪη- 
ζυροῖ!οί, ΟἸΘΙΟΝ ἴῃ δρ. 1 ἀθὺ νουθροπάθηῃ ὙἹΐα ἰδὲ ΕΙΘΘ 4685 
αι ἄθπι Μαίν ἐθη 515. πθιὶ δα σθηομηθη: οὐδὲν ἡγοῦμαι διαφέρειν 
ἀδόξου ἔν οὐδὲν διαφ. ἡγοῦμαι ἀδ. (Ηϊαἰτ5). τοῦ Πειραιῶς ἀφε- 
λεῖν [ἂν ἀφαιρεῖν τοῦ Πειραιῶς. ἐξενεγχεῖν [γ προενεγχεῖν. τὰς 
μὲν γὰρ ἄλλας [ἂν τὰς γὰρ ἄλλας. ἐργασίαν καὶ δόξαν {{ν ἐργ. 
ἢ δόξαν. ἐπιλαβομένην {ν ἐπιλαμβανομένην. καὶ τοῦ βιοῦν {0 
χαὶ βιοῦν. τῇ μιχρότητι [γ τῇ σμιχρότητι. ὉϊΘ πιοϊδίθῃ ἊἾΘΒΘΥ 
ὨΘΊΘ ἢ [μΘβτίθη σου ἤγοη οἷπο οηίβο !θάθπθ Ὑ γθοββοσπηρ, πη 
ἀοοῖ βἰπα ἀἴθβ πΟῸ ἢ ἰδηρθ πίοι αἴθ νυ θ οβέθη ἄν Ὑ υθ6Ά86- 
ΤΠΏΡΘΗ, αἰθ γγ ἄθπι Μαΐν. γουάδηκθη. ὙΠ φΘ θη οἰπῖρθ τγοῖς- 
ἰοτθ Βοῖθρα. ἀρ. 9 α. Ε. {ρὲ Μαΐν. πᾶ Φιλίστου πὰ: σπεερὶ 
συλλαβῶν διαλεγόμενος (σο ἐἰτῖρΘη5 διαφερόμενος ἃ18 ΑΘΒΟΒΪΠΘΒ 
ΒοΥΖαβί6 16). Οδρ. 28 ο᾿. ἘΣ. 4659]. ζῶντος πϑοῖι ἐχτημϑῆναι. (Δ. 
10 ὁσάχις ἂν ἀντερῶν --- ἀναβαίνοι] ἂν [6}}} ἴπι Μαίν. Οδρ. 2ῦ 
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ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος παπᾶ ΘΡΘη8ο δρ.14 ἱστορεῖ δὲ χαὶ Θεό- 
φραστος οἴῃ ΕἾαρο τἱομθρ Μαΐν., νγϑμτοπα αἴθ γα]... Ὀοϊάθ 
Μα]6 Θεόσπομτιος. ΜΘ] χυγο ΘΙ μα ἀρ. 10 ὁ δ᾽ αὐτὸς Θεόφρα- 
στος Μαίι., ὁ δ᾽ αὐτὸς φιλόσοφος (ἃ. ἱ. Αὐϊδίοπ γοη ΟΠ 05) Ὑα]ο.; 
τηδη ἰςὕπηΐ Ἰϑίος Θεόφραστος ἔν οἷπθ ἀθουροβοιυίθθθπο Ε- 
Κιγαηρ χὰ φιλόσοφος ᾿α!θη. Απ0}} νυγθ 16 θη 4}15 αὐτὸς δ᾽ 
ὁ Θεύφρ. ΠΘΙαβίθ 16 βοίη. ἀρ. 18 αἴθ Νϑαιιθη ἄδθιν αοϑαπᾶίξθῃ 
ῬΆΠΙΡΡΒ: ὑἡμύνταν μὲν καὶ Κλέαρχον ἸΠακεδόνας α]ρ.; .ΧΖ. μὲν 
χαὶ Κλέανδρον χαὶ Κάσανδρον αχκ. Μαίν. ὙΥ᾽ οἰΐον Ὑαυ]ρ.: “άοχον 
δὲ Θεσσαλὸν καὶ Θρασυδαῖον; ἀθ6᾽ Μαίν. 4. δὲ Θ. καὶ “Δικαίαρχον, 
γγὰβ ἢτν, ατδῦχ δυίηϊπηπί. ΑΡο Θρασυδαῖον πη πίοι ἡ ΘᾺ] 
ΟοΥταρίθ] οἄθι ΓΤ θυ ΡΟ] αὐ]0η. θη, 50 γυθηὶρ 16 “ιχαίαρχον; ἀἶδ 
ΘΊ6|16. ἰδῦ γγοἢ}]} βίαι κ ΠΟ Κ Πα Ἁ, πη πο π8ὸ}} σΖίκ. οἷ ἘΠΠ- 
ὨΪΚοη χὰ ἀθιηβθ] θη δβρ οί Π]6η. ΝΑῸΝ ΠΙΟΠΎΒΙΟΒ γ0ὴ ΑἸηηδΙΟΒ 1, 
11 οὐβοίθηθη ἀἄδιηα 8 ἴῃ ΤΠΘΌΘη δοῖ ἀοϑαπαίθ ἀοΡ ΑΠΠΙΆΠΘΗ, 
ΠοΙοροι, Ῥιϊοίθη ἀπα Αοίο!θυ. ἂρ. 20 νοῖὶ Ῥουβουκῦπίρο: 
ἔπεμιμε τοῖς σατράπαις ἐπὲ ϑάλασσαν γράμματα καὶ χρήματα, 

“Ιημοσϑένει διδόναι κελεύων κτξ, ΔΒ καὶ γοῦ χρήματα βίαχημηΐ 
885 Μαίι., αἴθ Τ θυ ραποίίοη γον “ημοσϑένει, αἴθ Ἦν. αταῦχ πίοι 
βοίψι, βοῃϑίηΐ ἄθπι Β δ. ποίμυνθμαϊρ, ἀὰ 485 Κῦπιρ! θα ΚΘΘμγ ΘΙ θΘη 
Κοίποϑυσθοθ [ν ΠΘ οϑύῃθη0 5. ὈΘδἐ Ὁ Ὑγ8 1, ΒΟΠΟΘΙ ΠῚ (Δ 5 
Θο]4. Οδρ. 28 παρῃτήσατο τοὺς ἄνδρας ὃ Φωχίων Μαΐν., νγᾶϑ 
πη υγο (61 ΠΑ τἰομείρ; γρ]. ἀρ. 24 Απίδηρ οὗτοι; ἃϊα Ὑαὶρ. παὲ 
ὃ Φημάδης {π᾿ ὁ Φοχίων (αι8 ἄθιη Ὑουμουρμθη θη). πὰ ΑἸ]Ρ6- 
γηθηθη βἰπημ Ποί, ἄθαι Ητβο. ἴῃ βϑίμου Ὗ ἀγα! ραηρ 465 Μαδίνυ. 
ἀαχοθμαιι8. Ὀ6ὶ; 16. ππᾷ ἀα ἰπάθ88 τηδομίθηῃ υγὶν αἰ Ὑυ]ραία θ6- 
γΟΙΖ ρθη, ΟὝΘΥ ΠΔΟΪ ΘΙΠΟΙ ΔΠΘΥνγ ρθη Ἐπηθπἀαἰϊοπ ΒΠΘΉΘΉ. 
50. ΒοΠοὶπῦ πη8. ΟδρΡ. 2 Αηΐδηρ' ξένων τε τῶν πολλῶν (Υ15.} ὈΘΒΒΟΥ 
415. ἕξ. τὲ πολλῶν (Μαίν. Θτδαχ); 88. 5. Εν ἰδὲ ὑγοῦ] υγϑᾶθυ οὐχ 
εὐχερής (Υ16.} ποοῖ! οὐκ ἀμαϑηὴς γένοιτ᾽ ἄν (Μαίτ.), ποοῖι οὐχ 
εὐμαρὴς γένοιτ᾽ ἄν (αταιιχ) ἀδ5 ΒΙΟΙ ρ᾽6, ΒΟ θυ 65 161} παιηθηΐ- 
Ἰ16. οἷα Παίϊν νῖθ ἅπασι, ΘηἰΒρΙΘομθμα ἄθπὶ ἘοΙροπάθη ἀλλ᾽ 
οἷστισι χτξ. ἘδΙπον ἂρ. 8 νγϑᾶου πρόσταγμα (Υ]5.) ποοῖ τὸ 
σιράγμα (816 Μαίν.) βοπᾶάθιπ τὸ πρόσταγμα. Ῥα5. ἅμα δὲ χαὶ 
παυσαμένῃ πἰοι σαὶ Μαίν.; Ὑα]ρ. οἤμθ καί. ἀρ. 4 ἣ σύμπασα 
(Υ10.) θοββον 415 σύμπασα ἡ (Μαΐν.) πῖύ Ηἰαίαβ. 48. καὲ τοῦτο 
γάρ φασι] γὰρ ἴθ} ἴῃ Μαίγ., Καπη 061. πἰθηῦ γγοῸ }} θα οὶ τΐ 
γγοσάθη. ἀρ. 26 αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐχείνου] Θταιχ δὰβ Μαίν. 
ἐχείνης; 65. ἰδύ ΔΌΘΥ ποις Βουγ Ο}} σι τῆς βουλῆς 418. τὰἪ αὐτοῦ 
οἴη Ζιβαί οὐ ουου οι. Αποἢ ἀρ. 14 ἰδὲ πἰομύ ταῖς Πθομέ ϑὸ- 
ουβουμένων δ5 Μαίν, {πἰ ἀα5. Δ] Ποῖ Βἰπηρϑηγέδδο Αοίγιιη. δας 
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Βομοιηηθη; Βοὶ εἶτ᾽, ὑθίομθβ ἀἴθβοῖθ Ηάβοιγ. ουθπάα οἰνγαβ 
ΥΟΤΏΘΥ ΥΟΙΓ ὡς Ζαδιρί, ΒΘ αΥ 6. 65. ἄθυ Αθπᾶάογαμηρ ἴῃ εἶϑ᾽. Οδρ. 
21 συμβεβουλευμένοις (Μαῖν. αταὰῦχ { βεβουλευμ.) ἰδὲ δὰθ 46 πὶ 
νοῦ ΠΟΥ  μοπδη σύμβουλον Θοηἰδίαπαθη. ΒΘ πῆρ Ὀθιηθυκίὶ Ποῖ, 
ἀδ55 ἔν ᾿Ζρρενίδου Οαρ. 25 ἀἴδ6 ἱπβοιν ΠἸ0 ἢ} Βορ] απ ὶρίο ΌΤΙ 
᾿Τρρενείδου ἰπι; ἄον Νάπιθ μαΐ τϊξ ἄρρην πἰ οι ἐβ χὰ ἐμ πΠ, ΒΟΠοΤπ 
Κοιημηξ γοη ᾿“ρρένεως -- ᾿“ρσέ-νεως. 56 Δρ. 81 τῆς μισου- 
μένης δόξης (46 ΡΙαί. οοα. Μαίν. 5. 41) οὔον μισουμένης δόξης 
(Αα8ρ. 5. 95)(Ὁ) ἴῃ θ᾽ Ἠδηἀβο Ὁ ἢ Ε βίου ἰδύ ἀοοἷν (45 ΒΙΟΠ Ϊρ6, 
δ ἢ σοροη ον ἄθν α]ρ. τῆς φυομένης δι Θ᾽ γον! θροπᾶρ ΕΔ] 
Ὀοϑιδ οι τὶ θᾶθυ οἰ πτηα] το ἢ ἀρ ηΒΟ ἢ ΘΙ] 10 θη ΟΥΖιρ' Θἶποὺ 
δαΐίθη Ηδηάβοιν ὙΟΥ Θἰμθπὶ ΟὟΘΥ δα γἱ 6] θη οαΐθη ΚΥΎΙΙΚΘΙΗ, 
ΠΔΙΠΘΠ 10}. Ζπ 1 ΑἙΒ Πα ηρ σοπ Γἰϊοῖκθη ἰδύ ἀοὺ ΚΚΥΠΙΚΘΙ πὶ 80 
πη 56 7, 415 ΘΓ 516. ν᾽ ϑ] ἔδοι πος δἰ] Ὑγαμγ θη θη ΚΆΠΗ. 
ΠΟ Κοηπ αν Όθυ ἰδ ἀθὺ σου ]Π16Π6 ῬΙαἰδτομίοχί ἴῃ ΒΟΉ ΘΙ Μία 556, 
πηα πδο ἢ ἀον ὙΘΥο  θΠ 55. γὸπ οἴπθ ΟΥ̓Δ μ ἐκ ὺ ΟὈΘΥ ΠΟ Β]ΠΘ ἢ 
Φατ ομ σοιηδοῃΐ, νγῖ6 ἀα5 Ην. αταῦχ ἴῃ αθὺ δηροίτέθη ΘΘασΙ 
5. 29 ἢ, ἐτοϊοπα ἀδι]θρι. Ἐς ΒΙη[Α55]. 

ΡΗΠΙΟΠΟΘΊΒΞΟΗΙΝ ὙΟΟΘΗΒΚΝΒΟΗΒΙΒΤ. 

ἡ. ΘΦΑΝΥΓΒΗ͂, 1882. 

Ῥιίμέαγηιιο, Υὴῖο ἀ(6 Ἰ)έριοδίϊδηο. Τοχίθ ουθο, τόσα 581: 16 Μὰ- 
παβοῦ ἀθ Μααν, δοοοιηρᾶρηό απ ποίϊοθ 581 ΡΒ] πάτα πο οἱ 
ΒῸΠ [685 ΒΟΌΤΟΘΒ (6 ἴὰ νἱθ 46 Πέπιοβίπμδηθ, αἀἰἀπ δὐραμηθηΐ οὐ ἀθ 
ποΐοϑ 6 ἔγαηραῖβ ρὰν ΟἿ. αἀταῖχ. Ῥαγὶβ, Παοϊοίίε 4 ο. 1881. 
χχνι τ. 96. 169, 

πὶ θιβίθῃ Ηρ ἀθγ ἤθναθ (6 ῬΒ]]ΟΙο ῖθ Υ (1881) βὰὉ αταῦχ 
φαθτϑὲ ΝΔΟΒΤΙ ΟΠ  γὸρ ἄθῃ Μδατᾶθν Οοᾶθχ. 16 ουβίθ Ὑ θυυγοὺ- 
{ππηρ' ἀθββθθθη ἰδὲ ἰπ θ᾽ νου] θροπάθηῃ νυἱΐα (65 ΠΘΠΙΟΒΙΠΘΠΘΒ 
ΘΘΒΟΠΘῃθη. ὈῖΘ ΜΘμγΖ }}] ἀοὺ αι σΟσΘΌΘμΘη. πθπθη [,Θβατίθη 
βί6Πθῃ οἴπθη Κουτοϊκίοσθη Τοχί ἄαγ; 580 πα Μαίν. ὁ. 20, 4 γράμ- 
ματα (καὶ) χρήματα οὗδι ὁ. 28 ἔπ., γγο αταιχ παρητήσατο τοὺς 
ἄνδρας ὅ Φωκίων δὰ8 Μαίΐν. δαϊηϊπηπιί, φρο υν 85. ΤΙ ΟΠ ρ᾽ πΔ 0} Υἱῦ. 
ῬΠοο. ὁ. 17, πϑῃτοπα βοηϑὲ ὅ 4ημάδης φΦ0ΊΘθθη γᾷ. ὁ. 2ῦ, ὁ 
ἤπη. μαί αταὰχ δὰ ἄθια Μαίν. {τ Θεόσπτομτιος θη Ναιηθη Θεό- 
φράᾶστος οἰπροδοίζε; ΘΌΘΠ80 ΒΟ τοὶ δὲ ΘΓ πδοὶ Μ. 6. 10,2 ὁ δ᾽ αὐτὸς 

1, Ῥυόβ. ὁαϊύ., Ρ. 874, 1. 8. 
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Θεόφραστος Πολύευχτον ἱστορεῖ οἷο., ἰδ γα]ρ. μαΐ ὁ δ᾽ αὐτὸς 
φιλόσοφος. 1) 888 ἀἴθ86. ΒΘΖΘΙ ΟΠ Πρ γγ0}} δα θη 12 γΟΥΠΘΥ 
ον ἈΠ πίθη ᾿Ζρίστων γοὰ ΟἸΐο5. σθ θη Καπῃ, ΒΔ θΘη 4116 ὈΙΒΗΘΙ 
ΔΏΡΘΠΟΙΏΠΊΘΗ ; ΤῊΪΤ Ὑ71}}} ἀἰ6 Τιϑβαῦὶ ἀθ5 Μαίυ. ἀπτο αῖβ πιο το ἢ- 
ἰς Βομοίπθη; ἄθπῃ ὁ αὐτὸς Καππ 001) πῸΓ ροβαρὲ βθῖη γῸ} ΟΥ 
Ῥρίβοη, αἴθ οῦθῃ οἰνγαβ οὐχ! Πα, ποθ! ἀΌΟΥ σοι ΤΠΘΟΡΓαϑύ, 

ἄοββθῃ Απβίομς δηροί ἢν! ἰδέ, ΝΙΟΙΕ οαηχ ἴῃ Οτάπαπρ' ἰδὲ ΤῸ] 
δ0 ἢ} ὁ. 18, 2. ὙΥΒΒτομα αἴθ να]ρ. ἔσεμιμψε.... ᾿μύνταν μὲν καὶ 
Κλέαρχον ΠΠαχεδόνας, Δάοχον δὲ Θεσσαλὸν χαὶ Θρασυδαῖον ἂν- 
τεροῦντας ᾿δΐ, Βοιτοῖ θέ αταπχ πϑοῖ Μ. ᾿“μύνταν μὲν καὶ Κλέαρ- 
χον (καὶ Κασανδρον)ὴ Παχεδόνας, Ζάοχον δὲ Θεσσαλὸν χαὶ 
Δικαίαρχον ἄντ. ΟἹ ὈΙΚαθδτοῦ οὔον ΤὨταδυ ἀδθὰβ ροπαπηΐ 
ἰδ, τηϑρ' 8 5160}) ΦΙ ΘΙ] 10} ο] ΘΙ ΟΠ ο 1] 10 561 π, δι ἢ τυὶτα τπδη πἰοιί 
Δ]Πσαν 161 Απβίοββ ΠΘμπθη αἰ ἴθ η δὴ ἄθμη ποθ Θἀοθβαπάίθη Κάσαν- 
δρος, Βοπάθτῃ ἀοΥ ουίθη [70 θυ] 1 ἔθυπηρ, αἴθ ἄστοῖ ἄρῃ Μαίΐγ. τὸ- 
ΡΙἀϑϑηίου τὶ, ΟἸδαθθη βομθηϊτοα αν θη; Βθὴν θΘαθη ΚΠ] ἰδὲ 
685 ΔΌΘΙ, (4585 ΠΙΠΚΆΘΆΤΟΪ ἰοῦ πδοὴ βϑίποι Ηθί μηδ θοπαπηΐ ἰδύ: 

ο5. δῖ ἀδῇθν σὰ γϑιτηπίθη, 8558 Πἰθυ, συ πἰ ἢ ΠΟΘΙ οἷῃ αὐ 6 
ΝΑΙΏη6, 850 406} νγθηϊρϑίθηβ 85 ΕΠ ΠΙΚοη χὰ ἄθμι χυγοίΐθη ΝΑΠΊΘη 
[6 10. Ιπῃ Δ] οί πθῃ βἰπα ἀΡῸῚ αἴθ Τιϑβαγίθη ἀθθ Μ. ἀυτοῃδαβ 
Ὀτδαοῖθαῦ; [ἀν ἀἰἴθΘ ΠΘΡγΟῚ νγᾶτο υἱϑ οί ἀὰ5 δαιαηίθη- 

ὙΘΥΖΘ ΟΠ ΠΪ85 ἀθυ δ α]ραία γομ ἀἴθβθι Βθοθηβίοι ἀθ5 Τοχίθβ Π80ἢ 
ἄθιη Μ. οὐ μβομῦ οθνγθβθι; Ὑἱθ! θοῦ μα αταῦχ αἴθ Οἰΐο, αἴ 
ΑῃΡΑΌΘη δῇ 5. χχ θ6ὶ οἶπο 2. Αὐῆαρο ἀδμΐη χι σοῖνο]}}- 
δίδπαίρθη. «6 χύ τη88 510} 46᾽ ΤΘΉΤΘΥ οὐδ ᾿πΠΠΠΘῚΥ Π8ΟΪ (ΛΘΥ 
ΒΟΒΥΠ ἴῃ ἄθι θγθ ἀτβθθη, ππὶ χὰ οὐδ γθη, ΟὉ αἰ πθὰὸ 

1μοϑατ Κοπ]θκίαν οὗοι αἴθ {7006} ]]οἴθυαηρ ἀθ8. Μ. ἰδὲ. γουδαβ- 
ΘΘΒομΙοκύ β᾽πα θη Τοχίο Νοίίζθη ἴθ᾽ 445 ΠΘΌθη ππᾷ αἷθ Εϊρθη- 
{1 οὶ ἀθ5. ῬΙαΐαγοι θ80} ατόαγα, Ῥίθυσου. ἀπ Μοπίδιοηθ 
πὴΐΐ οἰ πίρθη οἰβθηθῃ Βοιμουκαηρθη ἰἰθ 6 7 16 νἱΐδο' παπᾶ αἰο Ὁ ποθὴ 
{ΠῚ ἀθ5. Ποιμοϑίμθηθδ᾽ ΓΘ θ6η. ΠΘ Δῃμουκαπρθι χὰ ἄρῃ Τοχί 
5] ηα ΒΔΟΙΠΟΙ, Κπᾶρρ ἀπᾷ τ᾽ ρ, βουνοὶ οἷπο νου δαῇρο Πατοῖι- 
5Ιομῦ ἀοΥβ Ιθθη οὐ Κθηπθη 58ι. Πίθβο Ὑουχίϊρο τνουθα ππίρι- 
βυ {2 γο βαιθοτθαι Ὀτποῖκ (απ ἰη ἀπ τὶθᾶθυ ἰδὺ οἷη. Δοοθηΐ 
ΡΟ ΟΘΡταηρ6 }) ππᾷ ἰγο! θυ Αὐδδίαίππρ. 16 Αὐϑραθθ οη- 
ΡΗΘΠΙΣ 510}. 850 ρϑηζ ΔΌΒΒΘ ΓΟ  ἀθ πο; πϑιθη ὁ} Κῦπηϊθ 80 
ΠΙΔ ΠΟΘΙ ΠΠΒΘΙΘΙ ΑΠΠΊΘΥ ΚΠ ΠΡ ΘΗΒΟΏΓΟΙ ΠΟΥ ζοίρθη, ὑγᾶϑ πίοι ἴῃ 
Νοίθῃ ἢ αἴθ ΒΟ 16. σομῦνι. Μ|βῈΓΡ θομ ἰδὲ δαΐ αἰ τθαϊο Εντ- 
᾿Ἰγπαηρ 465 Τοχίοα 45 Πααυρίρον οι οοΙορί. β. 
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ΡΗΠΙΟΠΟΘΊΒΟΗΙΝ ΒΟΝΌΒΟΗΛΟΌ 

ΒΒΕΜΕΝ, 17. ΕΕΈΒΒΌ ΑΒ, 1888. 

Ο. γαῖα, 1)6 Ῥιμέαγοίλ οοαΐοο ΜΜαἰγιἐοηβὶ ἰπϊατῖα πορ]θοίο, ἴῃ 
ἄθι Βδονὰθ 46 ῬΆΙΟΙορΙΘ οἰο. 1881. Υ, δὅ7 5. 89, 

Ριιέαγφιιο, υἱὲ 46 1)δηνοδέμογηο, ἰοχίθ ουθο, τουὰ 581 16 ΤηΔη18- 
οὐ ἂθ Μααν, δοοοιηραρό αἀἴἀπθ ποίϊοθ 501. Ρ]αίαγαπο οίο., 
ρᾶΣ ΟἿ. ατδαυχ. Δαγὶβ, Παοϊοίία οἱ ο. 1881. 120 5. ΚΙ. 89, 
1 ἔν. 

ὕπι θη θυ ἀ68 σὸρ ἱππὶ σιθιϑύ γϑυρ ΟΠ Θμθη ἀπα τ Ν 
θοζοιομηθίθη Μάνιον Ρ]αἰδυοποοάθχ χὰ χοίρθη, σοι αὐ. ἴῃ 
ΟὈΙρου ΑὈΠΔΠαΙαηρ σαπξοηδύ μα ΟΠ 6. ΑἸ υγθι πη ρθη ἀθβΒ6] 06 
ἰπ Αοὺ υἱί. ᾿ριηοβίῃ. ὁ. 1 δ8. Υ ἀυτοῦ, τἀπὶ 516, βουγϑὶί ἰτσρϑπᾶ 
τη] 10, χὰ δοοθρίϊθυθη. ἢ. 117-92 νϑυρ]ϑι ον οὐ [γ᾿ ΟΥδββ8. ὁ. 
ΧΧΙ. ΧΧΙΠ. αἷθ [μοβαιίθη γὸὰ Ν᾽ τὶ ἀθν ναυϊραία οἰ ΒΘ (8, 
ΔΗ Θτουβοὶϊβ ταἱῤ ἀοΥ ἔπ ἀἰθ86. Ῥαγθ θυ ἤγ ]]θη. ἀπα δι 0} 
ΒΟΠΟΙ γ0} Θἰηίθη!β. ὈΘηαίχίθῃ [ΓΘ 6} ]1Θἴθυπηρ 465 Ρβθααο- Αρρίδῃ; 
(85 ΘΒ 15 αἸΘΒΘ ἀτο θἤθη {ΠΘ ΡΥ] θἴδγαπρ Ὀοϑυπητηΐ ΟΣ 
πὶ ΔΙ] μη θίπθη. ὙὙῸΜ] τἱομτρ ἀδῃἷη, ἀδ85 ον Μαδίγ. φύγαν τηϊΐ 
(οΥ σὰ]ρ. δα δἷπθ βοηθΙ ἤβάτηθ ΘῈ6116 φα  ΟΚρΘ 6, ἀϊθβθ! 09 ΔΌΘΙ 
νοΐ Τί ΠΟΥ οὐ μα] θη μα 06 ππα βου Ῥβουαδο- ΑρΡρίδη ΒΘ.1 Π8Π0 
βίθιθ, Ρ. 89---ὅ7 ϑῃα! οἢ 5αοῃῦ Θ᾽ οἷπθ ἤθὶΐθ. οἰ μχθ πον 1 ϑαυίθῃ 
γοη Ν, θ6βομάβθιβ. ἃὰ8. (ον γἱΐ. Πριηοϑίῃ., 418. το ο πδοῖζα- 
γγοίβθη. --- ΝΟΙ Δ|16ἄθιῃ 5.61} οὲ ἄθη Μαΐγ. β6ν μοοῖ ππά πα 
510} ἀΘ5ῃ8}}0 ἀθιηβΘ] 06. ΒΟΥΤΟΒ] ἰπ ΘΓ ΟὈΐρθη Αὐιϑοαθο (65 1)6- 
τηρϑίῃ. (7) νσῖθ ἀπο ἴῃ ἀοΥ Βομοη {ΠΟΥ ΠΙΘΥ ὈΟΒΡΙΟΟΙΘΠΘΗ Υἱθ 
ἀρ ΟἸοόγομ 50. Θῃρ' ψίθ τηῦρ] ἢ ΔΗΡΘΒΟΠ]ΟΒβΘη. Εππ Δ ΌΒΟἢ] ΘΒ56Π- 
(65 {{0π|61} 1ϑδι 5ῖο δυΐ αταμπα ἀ685. γου]θροπάθη Μαδίθυϊδ]β 
πη ΘΠ Κααμη σου ηθη. ΘΠ ἴῃ οἴνγαθ ουὔββουο᾽ Απϑ- 
ἀμ μσηρ᾽ Πθρθη αἴθ Τμοβαγίθῃ γὸρ Ν᾽ παν {{πἰ ΟἿο. ἀπᾶ ΠΘιμ ϑΉΠ. 
γΟΙ, ΔΌΘΙ ἃῸἢ ΠΙΘΙ πὰ, βουνοῖς 5160 ὅτ. ρααθίθ ἴῃ ἄθη Τοχί 
Δα ΘΠ θ ἢ χὰ Κὔπηθη. ὈΔΌΘὶ ἰϑύ οἷπο {Π{0ὈΘυ ΒΟ. ἀαθ ΠΌΘΟΥ 
ἀἴθβο ποῦ χίθι 0 ἢ} ΒΟΠνγ τ ῖρ᾽ χὰ ρουγίπηθη, ἀδ ΘΓ 516 ΠΙΓΡΟΠΑΒ 
θΟΒΟΠ 615. ΠΘΥΥΟΥ ΒΘ, ΒΟΠΘΙῚ ΠΠῚ ἴτῃ ΔΙ ΡΘΙηθίπθη αἰθ ΒοιηοΙ- 
Καπρ' γοτϑιιββθηαοί, 4855. 4116 ἴῃ ἄθπὶ ΑΥΪΒ ΟΥ̓ Πα] π6 γὺὺ ἄθιῃ ΤΠ Οχί, 
ἄον θοίάθηῃ νἱΐαθ πίοιῦ δηρϑ γίθ. ΑἸ θυγοι μ απρθῃ γόπὶ Τοχὺ οὶ 

1. Ααῇ οἶπο Κυιῖκ ον νογαυβροβαπαξθη ΕΠπ]οἰπηρ τνῖθ ἀον Νούθῃ. ππύθν 
δια Τοχὺ νου χίοηίθ 10} ἴον, ἄα αἴθ Αὐβραρθ ἔτ ΒοΒ 16 ν Ὀοβυϊτητηῦ, Κοίπθη 
ὙΥ ΒΒΘ ΟΠ] Ομ σὺ ὈΘδηβρυπομῦ ἀπ αὐυββουἄθτα. 800 Απϊαρθ ἀπα 
ΟΠ γα κίον σδὴζ ἀθν ἔρἅ που ῬΘΒΡΥΟΟμΘηΘη νἱθ 46 ΟἸοόγομ ρ]θι οί. 
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ΘΙαἐθηΐβ (ΤΙ ΠΘΥΒο 6 Τ᾽ οχίδιθραθο) δα ἄθη Νίαίγ. σαν ΚρΌ θη. 
Επὺν ΑΙο., οτυ., Νῖο., Οὐ88. (Δ ΒΒ6Ὺ ὁ. 21. 22, οἷ, ΟὈΘ6Π) 5πᾶ ΠῚ 
ΘΖ 6 ]η6. οαίο [ιΘϑαιίθη ἴῃ αἀοΥ ἄθναθ τηϊἐροίβι δ, ποὺ γΘηΪροι 
Γν Αρϑϑ. παπᾶ Ῥοιαρ., ἄὰ ποῦ ατ., ἤθγαθ Ρ. 82, ἄθὲ οοᾶ. ὅ8}- 
ΘΙ ΏΔΉΘΗΒ15. 101 Ν᾽ γοιὰϑ βου θίπι 5. ἴθτο οἰ ρθοῦ ΡΥΑΥΪΒ ΟΥ̓ 5- 
518, 850 ἀἀ85 416 νυ ο ρο Εγαρο, υγῖθ ἀἰθβα θοϊάθη οοαᾶά. 510} 
πὰ Θἰπδηᾶθι νου δ]ίθη, Π00}} σαηχ οὐδ Ὁ] ΘΙ θΘἢ Τη1188. 

ΞΟΥΊΘΙ βίθῃς ᾿πᾶθβ. 16 Θη.8}15 Βομοη 16 ψί ἔδδί, 485 Ν᾿ δ! οἷπθ 
γῸΠ (61 βοηδίϊσθῃ [6 θυ] 1 οἴθυιηρ᾽ σου θηπίθ ππᾶ τυγὰῦ σαΐθ Θα61}16 
Δα οκροῦ; (5. σϑίρϑη αἴθ χα] γί θη, Πΐθυ Δ]]16᾽η θυ μα] ἴθ Πθῃ 
οΟἴθηθαν τἱο  σθη 1 Θβατίθη. ΑΌΘΙ ἄδταπ ο]δαθί Ηθῇ, ἀοοὶ οὶ 
ὍΘΥ Βομοη {{ Π6Υ ΔΒ ΒΡΤΟΟΘπθη. Απβίομ βίθῃθη Ὀ]ΘΙ θη χὰ 
μη θ56η, 485 510} τ. ἀπτοῃ ἀἴ686 ον ϊροθ πα γϑυ οἰ ἴθη ᾿ΆΒΒΘΗ, 
ἄθη Νίαϊυ. 4]|1ΖΌ ΒΘ} τὰ γι ταπθη. ΘΠ Θ᾽ γγϑίδί πίοῃ ὨΠΤ, 
γί ΟΥ. ν01}1, Ὀ]οΟΒθ6 ΟΠ τ ΘΙ ὈΓΘ]ΘΡ αὐ, σορ ἄθπθη ἰἰυῖρθηβ ΟΥ̓. 
ΔΌΘΙ ΠΟΟΪ]1 ΘἰμΖ6 1]π6 ἴῃ βοίπθη Τοχί δαΐροποιηπθη ἢ δΐ, ΒΟΠΘΙΝ 
ΘΙ φοίρί. δ0}) οἴἴΐθηθαιθ ρατθη. νοὸὰ [που ροϊ δύο, Ὀοθ5. ἃ 
ΠΘΠΪΘΥ, αἴθ. 5:0}. τὴ ΘΙ ΠΟΙ ἀρ Πρ 10}. σαΐθη ΘῈ6116 56}. ἡ ἢ] 
γ ΙΓ ρθη [556}(7). ᾿ 

ΙΪὴ οὐβίου [ϊπηἰΘ χορ Ν᾽ θίπθῃη δια! θπάθη οιομίπτη δῃ 
ΘΥββοτθη. πηα ΚΙΘίπούθη Ζιβαίχοη. τ. αὶ [αϑὲ 4116 δαυΐσϑ- 
ΠΟΙΠΊΠΊΘΗ; 455 ΔΌΘΙ ἴῃ αἰθβοι Ηἰπϑι ἢ 416 ογῦβδίθ Ὑουβίομς δη- 
ΘΟ τοι ἰδί, μὲ θῇ, βοιομ Ὀθὶ ΒΟΒρΥΘοπππρ ἀ6. νἱθ 46 ΟἸθόσοι 
Ζι Ζ0Ίρϑη σϑυύβαοιῦ (α16 ον βοῆοπ φοροῦθπθῃ (6 }16 βἰπᾶ ἱπὶ 
[ο]σθπάθη πἰοης νυϑίΐου θο ΚΒ Πρ). πῃ αἰ Ζαβαίχο 5ἰπα 
ἀατομαιβ πίοι ᾿τητηθι Ὀ]ΟΒ56η Υ̓ΘΥΒΘΠΘἢ ΦαΖι ΒΟ Το θη, 10 θη. 
1, ὅ τῷ μὲν [τῷ]. 2, 16 [γὰρ] ἁρμονίας (δα ΠΕ οσταρ 6 τὶτᾶ 
ἘΥΙΡΘἢ5. Δ. 0}}. γγ0}}} ἀπο} Π θη). 18, 28 Κα ξανδρον χαὶ ΚΑΑ͂Σαν- 
δρον φαρϑθηί οὶ ἀ6πὶ οἴμθη Κλέαρχον Θ᾽ γα]ρ. θΘΥ θη ; ΘΌΘΗΒΟ 
ἀνθ 14, 22 ἐκ τῶν λόγων [αὐτῶν] ἀδ8 Καὶ γουθοιρθῃθπθ 
αὐτῶν ἰυτυ 0} τθάθυ μοῦ 561η); βοπᾶθιπ ἴῃ θη πιθίβίθη 
ΒΆΠΘη βοποιηΐ αἴθ ΤΣ ρος οἴμοβ Ππίθυρο αίουβ χὰ ατπαηᾶθ χὰ 
᾿Ἰθρθη, ἀοὺ ἀθῃ Τοχὺ ᾿ΘΘθΔΙΘ σὰ ΔΘ Θ ἢ πἀπᾶὰ γοῃ ΒΟΠ ΘΙ ΆΤΘἢ 
οὔθ τὶ ΚΠΟ θη ΟΠ θυ ρ κοἰΐθη χὰ Ὀοίγοίθη βαθηίθ. 80. πῖτὰ 
οἷπθ [6 ]θπθ Κοραϊα συροῖοε Πθπι. 2. ἥη. εὐχερὴς [γένοιτ᾽ ἂν]. 
8, 26 δεινότερος [ἦν]. ΘΓ Ζιβαπιπθμμδηρ; τγᾷ ἀστοῖ σαρθ- 

1. ὙΥΙΘ ἸθΘἢ πδομένβρ] ἢ ρΌβθμθη, μαῦ δαοῖ ΗΘ]16ν πὶ ἀθν ῬΏΙ]Ο]. ὙΟΟΒθη- 
ΒΟΒ ΣΙ Π, 28, θη Δ ἢ Οἶπθ ψοίΐοσο Βορυ πηἀαπρ' ἱπὶ οἰ πζθίηθι, αἴθ 6 - 
τα Πρ ΔΌΒΡΘΒΡΓΌΟΒΘη, ον Μαΐν. 5οὶ γοὴρ οἰποῖὶ Καηαίσθη ΑΒΟΒΤΘΙθΟν 
1η ρου ΡΟ] Ἰοσῦ. 
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βοίχίθ δῦ ἀστομαιβ θου ἢ βδῖρθ Ῥγοποιηῖπα ΚΙΆΤΟΙ φοιηδοιί 
11, 9 προςελϑόντος [αὐτῷ]. 1ὅ, 15 προςεληλυϑότος [αὐτοῦ], 
ΟὈϑΊθίοι. ΡΙαί. θη θη. 405. 48. ὅ'αὉ]. οὔθ ἴῃ αἀἴθβοὺ ΝΥ οἰβθ 
δαβ δι. 26, 32 [αὐτῷ] προχειμένων; δαΐ ἀἰ6 Ηβα Πρ κοῖς ΒΟ] ΟΠ 6. 
Ζαβαίχο θοὶ ΡΙαί. μαΐ βΒοιοῃ Θ᾽ πίθηῖβ, ορἰβίοϊα δα θη. ὅ'δαρ- 
Ρίαπι οἷο., Ρ. 592. Βἰπρϑυίθβθη. Ὑ ὕυίθυ σσουάθη πἀπηδίϊς τ] οτ- 
μού, αἴθ δι8 οἴπθῆ {ποτοῦ αίχρ]θαθ 5160}. οἢπ Μΐο οἱ- 
σἄπσοπ: Ὀθμ. 9, 14 [τοῦτ᾽] ἀναγιγνώσχοντος. Ὥθιῃι. 10, 17 ὅποῖ- 
ος δέ [τις ὁ] Δημάδης. 1 ἔπ. τοῦ φρονεῖν ὡς δεῖ χαὶ [τοῦ] 
βιοῦν, εἶθ’ φοτδάθζι ππραββοηα, (αὶ θοϊ4θ ἱπῆη. οἰηθ Θθβαμ- 
γουβί Πα ηρ ὈΪΠᾺ46η, τὶ δο (885 σὰ ἢ Θ᾽ ἄθη φρο ῦτρο ὡς δεῖ 
“οἷσί. Θδῃ γϑυΐθς βοίχί Ν᾿ Πθιη. 4, 12 δ᾽ πἰηίου πταρώνυμον 
οἷα; ἀδὺ Ιπἰουροϊαΐου Παϊζθ οῦθη ἱπίοὶρθ ἄθὺ Ῥαγθηΐιθθο ἄθῃ 
Απΐδληρ; (465 ϑαΐζθβ υϑύρϑϑβθῃ, {Π{π|01᾽ αἴθϑθη {Ππηβὑ πάθη 61- 
βομϑίηθη ποῖ νου ο με ο; αἰ Ζαβαίζο θη. 4, 5 νοσώδης [διο]. 
28, 15 Π]εταγειτνιῶνος μὲν [μηνός]. ΟοΥ. 26 ἥη. ὠφελήσει [τὸ 
ἔϑνος] ὅσα, ἄθῃπ αἷθ Ὑ͵οτίθ βἰπα θη ἢν ] 0 ἢ, δὲ ἄθπι Ηϊαί γῸΣ 
ἄθιη τοὶαί. Ὀταποιίθ αὐ. ἀυτοίδιδ πος δηζιβίοββθῃ, ΘΒ] 0 ἢ 
γγγαθ συ Ὡ] το ρου τὸν δῆμον βίθῃθη. Οὐγ. 18, 17 [συ]στρα- 
τευομένους, ἀδι8 ΒΙΠΊΡΙΘΧ βίθῦ ΘΌθηβο ον. 20, 82. Αθῃι. 22, 10. 
ΟἸθομι. 21 ἤἥπμ. Ζανι!θη 5ἰμα αἷθ πυβρυ πο] ] ΟΠ 6η  οτίθ ἀστοῖ 
οἴπθῃ οὐ ΚΙ τοπάθη Ζιϑαίχ γογατβπρί, 50 Πθμι. 24, 20 τῶν χρη- 
μάτων ἅ ἴ, χρ. ὧν. 10, 18 ὁ δ᾽ αὐτὸς Θεόφραστος ἔ. φιλόσοφος, 
ἄθπη υνὶθ αἴθ Ὑγοτίθ ὁ δ᾽ αὐτός --- ἱστορεῖ ποίροῃ, ἰδὲ μῖδυ πἰομί 
γοη ΤἼΠΘΟρΡ ταβί, ΒΟΠ θη ΠΟΘΙ γοη ἄθπι ΟἸΘΙ Ατὶδίο α16 Ηθαθ. 
4, ἃ ἁπαλός ἴ. χάτισχνος. ΑΠΑΘΙΘΙ Αγ, 06. δποῖ οὔ θη θΔΤΘΥ 
Ζυβαῖς ἰδὲ ὅ, 11 “Ἑρμιχπος δέ φησιν [ὃ ποιητής}, σοίαν ΟΥ., 
Βονθ Ρ. 10, ἀπρ] 0 Π1|0}} στοτέ τισιν γουπίθί. ὅθην δπῆρ 
ΘΒΘ ΠΟ. βἰπα ἱπ Ν᾽ ΚΙΘΙπο ὙΥ ὑυομθη νγῖθ μέν, χαί, δέ, γέ, ἘΟΥΤΊΘη 
465 ΑΥΠΚΟΙ5. οἷο. χυροβοίχί, Ὑ σίου, αἴθ ππθὶϑί θθθηβῸ σας βίθῃθῃ 
υγὶθ ἴθ] θη Κῦπηθη. ΑΌΘῚ δαγνθ 8515; Βπἃ δον ἀἰθβθ Ζυβϊο 
πἰομέ, ἄθπη 2. Β. καί βίθῃξ ππραββοπα Οἷο. 2, 11 γενόμενος [καὶ], 
ἀἃ ἀϊθ ἴο]16. ραγῇ. πίομς φαΐ ρΊθίο μον Θίαῖθ βύθμθη, Βοπθυη 580- 
ΟΥ̓ ἰοτῦ νγουάθῃ τηϊϊβθθη; πηραβϑοπὰ δθ ἢ σγ0}} θη. 9, 10 
[καὶ] Πύϑωνι. Ὥριι. 18, 9 ἄχρι [τοῦ] τέλους ἰδὲ τοῦ πατομερ;, 
ἀα ΡΙαί. ἰπ ἄθῃ δἀγογθίαϊθη Αὐδάνοικθη τέλος, εἰς τέλος, ἄχρι 
πἀπᾷ μέχρι τέλους τηρίπο5 Ὑ ἰββθη8 ἄθη ΑὙΠΚΘΙ πἰομΐ βοίχί. γέ 
ἰδὲ (4150}} σαυροβοίψε Οἷο. 6, 22 ἐξαϑυμῆσαι --- εἴγε ἄθππ πδοἢ 
ἄρῃ σοῦ. αἴθοί. Καὴπ γγ0}}} εἰ, πίοι εἴγε οἄθι εἴπερ -- ὅτι 
ἴο]σθη. ΕἾ 5'ομου δος δ} Ποῖ, παν νου ] Ὠ] Βτη δ81ρ; υγθηΐρο 
Ζυβαίδθ 465 Μαίτ. : 80 Οταββ. 11, 6 οἱ γὰρ δια [πεσόντες ἔκ τῆς 
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μάχης πενταχιςχίλιοι τιερι]ττεσόντες. 12, 81 ὀνόματι Γάϊος ἴ. 

Ὀνάτιος; γἱ 6] ̓ ς ποῖ θη. 11 ἢ, τούτων [χαὶ ἑτέρων γελοίων]. 
28 {. [ζῶντος] λέγουσι. ΟΥταββ. 22, 2 δηλαδὴ [συνεχῆ]. 26 ἴῃ, 
ἤγγειλεν αὐτῷ [μετὰ μικρόν]. ΑἸο. ὅ, 21 τελῶναι [πάντες]. οι 
ΚΙοίπούθη Ζαβδίχοθη ἰδὲ σὰς Πθπι, 11,1 τὴν μὲν [γὰρ] ἀσάφειαν. 
14, 14 [ἐλ] ΠΠ]αχεδονίας. 1ὅ, 22 [περὶ] τῆς παραπρεσβείας. ΑἸ, 
22, 18 [ὁ] ἱεροφάντης. Οο. 12 ἢἥπ γενομένους [ἃν]. Απ 8}} 
αἴθϑοη Θίρθ! θη οὐ ΚΙα νυ 5105} 416. Αὐβ]αβϑαπρ ἴῃ θη ἰτῖρθη Μ58. 
Ἰοϊομί. --- 

ΒΙΟΙΕρ 58 Ν᾽ ΠΟΥ αἴθ Τηξθι ροΙαἰϊοποπ ἀ6Γ δπᾶάθεθη οὐ. 
δ.8, 80 Πρπι. 8, 82 [χαὶ] Κιχέρωνα. ὅ, 82. [τῶν] πολλῶν, 10, 
28 ὁσάχις [ἀν]. 18, 12. ἀπολογούμενος [διά]. 258, 22. [ὑπ᾽] ἀρ- 
γυράγχης. 29, 8 ἐξ[αν)ίσταμαι. ΟΥαβ5. 22, 9 ϑενῶν [τινων]. ΑἸΟ. 
92 ἢ, οὐ μόνον [γε]. ΑὔΘΥ δα οὔἴθηθασθη Ὑθύβθ θη. ὈΘΥΠ θη 
Αἰβ]αβϑαηρθη υνῖθ Π θη. 1ὅ, 18 Τιμοχράᾶτους [χαὶ ᾿«Τριστοχρά- 

τοὺς]. Οἴδββ. 21 ἴῃ. βουλ[ευ]ομένου. 21, 27 αὐτῷ [δεῆσον]. 21, 
90 “χρημάτων [χαὶ σωμάτων). ΕθΘη80. 8δῃ [ο]βοπάθῃ ΒΘ ]16η, δὴ 
ἄρπθη ἔλθ 0} αὐ. ἄθηὶ Ναίν. [ο]οῦ: Πθπι. 2 ἴῃ. ξένων τὲ [τῶν] 
πολλῶν. 4, 11 χαὶ τοῦτο [γάρ]. 8, 28 [καὶ] χαϑήμενον. 28, 27 
ὑπὲρ [τοῦ] δήμου; ἔδγηον 7 ἴῃ. πάλιν δέ [ποτε], ἀθῆμπ ὑσθπῃ 8ΌΟι 
ΟτΥ. ἀἀ8. ποτὲ οἷπθ γοοϑι]α οὐϊοϑᾶ 81 απᾶ 4116 ποημί, 66 η.8}}8 
Ἰιοθὲ ΡΙαί. οὐἱρο Ὑουθίηπηρ; Ξε θη Δηάθυτηδ] υυϊθαοε, οἵ, χ. Β. 
Τθπι. ὅ, 18, Μαι. 88, 18. ῬΙιοῦ. 9, 35. ἘπΑ]ΙοΙ ἃῃ ἀθυβοι θη 
[6116 οἴκαδε γον ἀπιόντος ἀυτῖο ΘΓ. ραν πους πα Ν᾽ Δαβίαβ86 1, 
Ὧὰ ἄδηη 445 νοῃ {πὶ τἰοἐΐρ' ἀὰ8 Ν' δι ρ ποι θη6 συγειςδλϑεῖν 

πηγουβίθ 110} τιγα. -- 
16. ὙΥοΥ βία ηρ μαὺ Ν᾽ φίθ!ο. δϑαῇρ σοδηάοτνί, τίομ!; 

Ῥθμι. 1, 7 ἡγοῦμαι διαφέρειν ἀδόξου τοῖξ γονποϊάπηρ 465. Ηϊαϑ 
ἐὰν διαφ. ἡγ. ἀδ. Τῃ ἄθη πιοίβίθῃ ΒΆΠ ΘΝ δἰ πα ἀἰθθο Αθηάθυπηρθῃ 
ἰσυουθὶδηΐ, ἀθ6. Θη βο !θθη α16 πανὶ ἶσο δἰ! αμρ; Ὀἱοίοῦ Ν [ θη. 
18, 26 φησὶν αὐτοῦ οὕτω σχοσοι ἄθ5 Ηἰδίβ. 28, 28 τὸν δ᾽ ..41λέ- 
ξανδρον ΠΠαχεδόνα μονόλυχον ἴ, ᾿.4λ. δὲ τὸν 1]. μι, ἄδῃπ 80 
γγοηΐρ; ΠΘιη. 510} πα βοῖπθ Οἰθποββθῃ 415 χύγες ᾿““ϑηναῖοι Ὀδ- 
26 οἰ ποῦ, 80 νγθηΐρ παῦ 65. ϑ'΄'ἴηπ, γὙ0ὴ Οἰπθπὶ ΒΡΘΟΙΘΙ] τπακοάο- 
πἰβοθθη μογόλυχος δὰ τοᾶθῃ. ἀπο Πθιι. 0, Θ᾽ βομοίπὺ (8 πίε- 
χρῶς ἄγαν καὶ κατακόρως (δ᾽ γα]ν. ρᾶββοπᾶθυ, 415. ἀδ5. ἄγαν τέ. 
χ, χ. ἰπ Ν, ἄα ΡΙαί. ἴῃ ἀἴοβον ὙΥ οἰβὸ ἄγαν ψυνίβοιθι αυγθὶ χιρ;6- 
μὔτίρο Βορυ ἴθ χὰ βίθ θη Πἰοθέ, 5ο Τίς 21 ἴῃ. περιττὸς ἄγαν καὶ 
ὠμός. Οαΐ. ταὶ. ὅ, 7. 20,- 29. --- | 

ἴῃ ἄθῃ ἀτῖρθη Αγ ομπηρθη Ὀϊοίοι Ν' οἴ πὸ ΕἼαρθ οἷπθ βϑπ20 
Ποῖ μΘ γοπ 6 θΘββουπηρθη, 80 Π δ. 1 ἔπη. ἐγιελαβομένην. 8, 81 



ΡῬΙΌΠΤΑΒΟΟΕ, ΥἹΕ ῬῈ; ΘΜ ΟΞΤΗΪΝΕ, 89ὅ 

“ημοσϑένει γὰρ Κιχέρωνα. Ὁ ἴπ. συγχεχυμένου --- ἐπαχολουϑῆ- 
σαι -- συνειςελϑεῖν. 8, .16. πρός ([. εἰς) ἑαυτόν. 8, 19 δόξαν 
ἔσχε. 11, 4 γυμνάζειν --- ἀναβάσεσι. 18, 18 αὐτός ἴ, αὐτόν. 
20, 11 ᾿Επαμεινώνδου ἴ, ᾿ἔπαμιν. 21, 11 ὀσεῶν ἕ, ὀστέων. 25 
ἴῃ. ἀπιστίαν ἴ. ἀσωτίαν. 20, 9 54. φησὲ --- δυνάμενος --- λαϑών. 
27 ἴῃ. συνίστατο τ. 8. γγΥ. ΔῺ τπϑποῆθη 566 ὴ δὲ 1600} τ. 
οἴη θα τθᾶθυ {ΘΒ υμαἰξα [ϑβαυΐθη ἃ Ν᾽ δΐρθποπιπηθι, 80 
Πρ. 14, 2 ϑορυβουμένων ἔ, ϑορυβούντων, ἄθπῃ. γοπ ἀϊθβοιῃ 
μοὶ ΡΙαί. 50 πϑυῆροη ὕοῖῦ ἢἤπάοί β[ο} ἴῃ κίϊνον. Βοάθαίαηρ' 
ΠῸ ϑορυβεῖν οἵ, Ῥορ. 14, 1. 08 ἴῃ. 80]. 80, 17 οἷο., ϑορυ- 
βεῖσϑαι ἰδὲ 5ἰθί5. ραβϑὶν οἵ. 50]. 9, ὅ. Ῥοῃρ. 12, 27. 69, 7 οἱο.; 
(5 Δθυγθίομθπάθ ἐθορυβήϑησαν ον. 784 ΠΤ) παΐ γὰῃ Ηθινγθυάθῃ ἡ 
πϑαθτϊηρβ τἰ με ΐο ἴῃ ἐθορύβησαν γροΥθοββουί. Εὔθηβο Πρηι. 27, 
21 τότε Πυϑέαν ἔ, τὸν μὲν Πυϑέαν, Δ06 1 τότε ἰδὲ τηδίί πᾶ 
ἀθον ἢ βδὶρ, τὸν μέν βίθῃῤ ἴῃ ραββοπᾶάθιηῃ Οδρθηβαί χὰ τὸν δὲ 
“ημοσϑένη ποῦ που. Αῃ δηάθσθη ϑίθι θη ἰδύ αἷθ 1,μϑϑατὶ (ΘΥ 
γα]. τἀ θβίθηβ β ΘΟ θυ θο ἐἰο , 50. Πθπι. 4, 7 ἕγνιοί τινὲς γυ]ρ., 
ἕτεροί τινες Ν οὗ, αυδοδί. οοην. 1Π|, 7, 2, 1; ἄδῃμῃ θη. 19 ἴῃ. 
σεοτάμιον μιχρόν γαϊρο., ποταμὸν μ. Ν, ἄδῃῃ ΡΙαΐ. γουθιπᾶοριὶ Ὁ 6 Σ᾽ 
ἀοιηϊπαίίνα τα μιχρός, οἵ. Αθῃι. ὅ, 4. 28, 25. Οδΐ. πιΐη. 24, 27. 
70, 18. ΕϑτμοΣ Πρπι. 27, 1ὅ Καηῃ 448 προςμίξας ξαυτόν (δ᾽ 
γα]ρ. (καταμίξας ΝῚ) πίοιθ παν ταύ αν. ἄπτοι ῬΊιοο. ὁ ἴῃ... Βομά θυ ἢ 
Δ} ἄαπτοι ΡΥ. 4, 81 θοϊθρὺ νγογάθῃ. ᾿ 

γοη ἄθῃ οἰρθηθη Κοπ]θκίαγθη ΟἿ. 5. ΘΥβομϑίηΐ τί  ρ αἴθ Δη- 
βοίζιηρ οἰποὺ Γἴοκα Πθμῃ. 22, 18 ποῖ ἐπανέχοντα, Ρ]ΔιΒ 1061] 

860} 80, 24 περὶ τῷ βραχίονι (περιβραχιόνιον γα]ρ., τιερὲ τὸν 
βραχίονα Ν).. Παροροη 14, 1ὅ γγᾶνῦ Κοὶπ αταπαᾶ υγθρθη ἀ65. .7.- 
βατάνων πα Ν ..3ᾷϑνγΛΝμ. τὰ Βομγίθθη, ἄθπῃ ἀΐϊθ ΕΌστη. (δὲ σα]ρ. 
Ἔχβ. πὶτὰ θοβϑιδρι ἀατοι Ῥοῖορ. 80. Αρϑβ. 1ὅ. ΑἸοχ. 72. Ατίαχ. 
27. Ῥδμη Ὦρθπι. 26 ἔ, βίγοίου αν. φόβους παπᾶ οι τού τϊξ ῬΒο- 
ἐἰπ8 ἀγωνίας; 406 ἀδάμπτοι υὶγᾷ ἀἴθ Βἰδίρουιπρ 'ῃ φόβους 
φϑύόνους διαβολὰς ἀγῶνας φοβίδιί, ἀγῶνας ἰδὲ ἀαββογάθπι ἀατο]}- 

"ΔΒ. Ραββομα, ππᾶ ἀα5 ΟἿ. δηβίσδϑιρο ΒΘΉ]Θη: ἀθ5. χαί ΒΟ 6 ἢ 
χαχά πἀπᾷ φόβους γΌ]]ἶρ θοτοο μερί, ἀὰ ἀϊθ 4 ποιηΐπα οἷπθ οἵ- 
ΚΙάτοπάθ Αρροβίοη χὰ χαχά Ὀᾶθη. Πα ]Ποῖ Οταβθβ. 22. ἤῃ. 
ὑπιεργάσεται ἰδὲ ΟἾπθ Απβίοββ; ὑσεεργάζεσϑαι τῷ ὈὈρατθοϊίοη“, 
οἰρθηΐ]. γοπὶ ΑΟΙΚκοΙ, ἄδπη ἴῃ {ἰθου ταροπον Βοαθαξιηρ βίθΐ Δ0}} 
6410. 9, 80. 801]. 12, 82, πολλ᾽ προυτιειργάσατο χαὶ προωδο- 
ποίησεν; Ὀθὶ Θτ.᾿5 ὑπουργήσει τι γᾶτα δαιββουάθῃ αἰ Ετρεηζαηρ; 
ἀ65 ρουβύπ!ομθη ΟὈ]ο Κίβ. ΒΘ ν Πατί. 

Ποῖ. βοι] 1 οδδὲ τί ἄθπὶ Αὐβᾶγποῖκ ἰϊοίθη Βοάδαθηβ, 4855 θὲ 
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ἐγδηχύβίβομθ γί ἱπυν ΒΟ θη 50. {{} ον ὙΥΒΒθηβοπαίν οπί- 
Υἴββθῃ ἰϑι. θη σγθπῃ Ποῖ, ἄθη Μαίν. δο πίομέ 50 θθαϊηριιηΡ5- 
Ι05 ΔΗΖΙΘΙΚΘΠΠΘΙ ὙΘΙΠΙΔΡ' νγῖθ ΟἿ., 850 Βα ἀἴθβου βίο ἀυγοῖ 
Αὐἰάθοκαπρ' ἀθββθΊ θη ἀοοἢ οἷ πΠΥΘΙ ΘΠ θδΓῸ 5. γογαϊθηβί 6Γ- 
γγοσῦθη. ΗΟ. ἢ} υυῖγα αἴθ νγοϊίοτο Ὑουρ] θἰομπηρ θα] ἃ τυὶθάθυ 
γ0η φϑοίρηθίου 'ιίθ διιρθποιητηθη ππᾶ οἷπο γο ]δίβπαϊσο ΚοΙ- 
Ιαἰἰοὴ φρο! !οἔθυς, ννῖθ 510 Β6ῃοη Οτδιχ ἴῃ Απββιοηῦ ροβίθ!! Παίίθ. 

ΘΟΕΒΒΤΕΜΟΝΘΌΕ. (. ΒΤΕΘΟΜΑΝΝ. 

πῆ]. υ. ρΨΥΨΨὍΌ ονς παν» 



ΡΠ ΠΑΝ ΤΠ 

ΥἹΙΕ 

ΘΕ 

ἜΚ. ΑΥΤ ΤΡ ΣΕ Ἰϑ 8 ΣἾΒΗΝ 

ΤΈΧΤΕ ΘΕῸ 

ΒΕ 508 7ΠῈ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤ ΒΕ ΜΑΡΕΙῚΡ 

ΑσΟΟΜΡΑΘΝΗΒ;:ἕ ΝΕ ΝΟΤΊΟΕ 505 ΡΙΤΑΒΟΤΕ 

ἘΕἘΤ Β50Ε 1Ὲ5 ΒΟΒΟΕΒ ΡῈ ΙΑ ΥἹὯΕ ΡΕ ΟἸΙΟΚΙ͂ΒΟΝ 

Ὁ ΤΝ ΑΒΟΑΌΜΕΝΤ ΒΤ Ὲ ΝΟΤῈΒ ΕΝ ΒΑΝΟΑῚΙΒ (΄). 

1. Ῥαγὶβ, Ηδομοίζο οὲ Οἱθ. [1ω-16. ὕπο Ἰοξίγο ἄθ ΟἿ. α. ἃ 864. ἴδῃ] δ 
Ῥγέοῖβα 1ὰ ἀαέθ : « ΕἼΟΤθποθ, 16 231 οοἴοῦσβ 1881... Μὰ γὲε δ ΟἸοόγον 
ἃ Ῥᾶγὰ. . ...» [,ὲ Νοίϊοθ, απδηὺ ἃ 568 ῬΥΘΙ 65 ραστΐ65, δῦ 1ὰ τϑργοᾶπο- 
ἀΐοπ 46 ο6 αἱ ἃ ἥρσυτό δὴ ἐδίθ 46 1ῖὰ Κλὲὲ 46 1)έμιοϑβέϊιδηα (γον. Ρ. 808 ἃ 
518), τηδῖβ ἄνθὸ ὑπ αἰϊηέα ϑιρριόιηθηὐαῖνθ βὰν ἰὰ «Ῥιθ]οαύΐοι 65. Υ168 
ῬδΥΔ]]ὸ 65.» οὐ ἀπ τπογοθᾶὰ ΟΥΡΊΠΑ] γορΡ]αραπὺ 1 οχίγαϊυ ἀθ ῬΊΘΥΤΌΙ 8017 16 
«16 46 ΡΙαίαγαιθ». (δία ποίϊοθ δοτηρυθηα 4685 «Τπϑϊοαϊίοη5. ὈΙΡΙΙορτᾶ- 
ΡῬΒίαυεβ.» αἱ Του ουοηῦ ΘᾺ Ῥ]δο6 ἀ8πη5 ἢ δαΐγα γοόϊατηθ (Ῥμέαγοϊιοα). ΠῚ Ὺ 
ἃ Θηβυϊΐθ Ὧἢ ὑγανδὶ} 80} 168 «ΟΙΤΌΘΒ» οὖ ἅἢ «ΑΥ[.8 γϑ] αὐ ἃ 1ὰ οομϑίϊ- 
ὑαὐίου ἅὰ ἐοχέθυ: Νοιιβ 165 τηϑύξοῃηβ ἃ ἰὰ ἤἥπ, ἀνθ απθ]απθ5 ποίθϑ οὐ 468 
Οοτηρίθβ τοπά 8. : Η 



ἢ πὰ "ἦτ ΑΝ ἥδ 
ᾧ Ν ΜΕΝ " 

ἐλ ἡ 

ΜΠ 0 ἩΤΧΗΤ᾽ 

ἀἸΠΙΗ πΟ ΎΕΜΩΣΙ κακαὶ « Ξ Τ. ΠΎΜΕΗ 

ΠΟ ΑΥΠΙ  ΠΡ ΠΌΤΟΥ 1. Ὰ τῖκς ἀπὸ ἐμ ορολ, 

οὐ πιὺ 564 ιν λα δ 
ἡ ΒΟ ΑΗ ΉΤΟ ΡΥ ΨΗ͂Ν ἘΠ ΏΠΑ ΜΙ  . 

ῃ ἢ 

ἰππτεϊ κι. ἃ -0. ΜῈ} ὅδ᾽ οἱ ὁ}. 9 - αἴ οἱ 0 ΒΘΙΔΝΕ ἾΞ-- 
κούον ) ἦν Με ΜΚ ΥΤΩ͂ΒΙῚ απ αΐος 9. οἱ πο πα τον δ 

ἔχον ΚἸΘΊΤΎΒΕ δορί τς 565. ὁ ὁπηῶρ ϑΘ 0] δὲ ἐς, 
δῦξ ἃ γον} σι λἑξομῦί 9 ΟἹ 8. 9. δὲ πὸ ὀγνθῆ, ΠῚ 9 ὁ 

εὐ ἢ δον πο {Ἔχ δἰ ἀτ οὐ αὐ αι, σή» σὸς, Ὁ ΎΒ βόέουν 

1 ἀρν προατο  5} δ τά ΧΟ ἐπδοείφατοτ [δαεμῖτο τεϑνάοτα 6 48. τ δα! 
φτοῦ ἐποῖκαν. βοῇ προπαον ἧ“ἰ δι. ἐ 39.) «Ἐπ Ί ΕΠ Ἔ οὗν ὁ 
0 ἰρολγκ}. ἡ ΔῈ φάμα τὲ ἐασϑῖ δόρίᾳ Ὑμ0} αι 50 ἴσ αὶ 
«ᾷ ῶ» πὲ ὦ ον οι εἶχαν τῷ Ὁ. «βορτμοδ ν᾿ Βη] αὐ βουβῊ 1} οἷα 
κοΐ» δὰ. φόδον ὀοσρίομρ ἡ ὙῊ ὙΜ αἱ. ἃ ΒΟΌΡΙΜΝΙ 56. ἈΠῸ 

ἶὐ ἣν ; , 

πη δρακρυτ δὲ ἘΠ Ὶ 

ΑΗ ΟΥ ὁ Νὰ ἡ ΨΆ 



ΝΟΤΊΟΙ 50ΠΠ ΡΙΠΙΤΛΉΘΠΝ. 

ΡΟΒΙΙΟΛΑΤΙΟΝ ΠΕ ΥΠΕῈΒ ΡΑΒΑΙ ΤΕ, 

Τ6 5 απδίτα ὈΙΟΘΤΔΡ ἢ Ϊ65 ΘΟηϑουγόοβ α᾿ Ατέαχουχοβ, α' Αγαίτ5 ἃ Π6 
Ρατί, ἄθ αδ]ρὰ οὐ ἃ Οἴμοι 46 Τ᾿ απίγθ, ποι Ρ] 8. απ 66116 ἃ Ἦοτ- 
ὁα]6, ααἰ οϑέ ρουάπθ, π᾽οπί ροϊπέ ὀϊό τόα!όθβ βοὰν 56 ἔαϊτθ ρθη- 
ἀαπί θη 6165 οἵἱ ΡΟῸ ἴαϊτο ροπάδηΐ ἃ α᾽ δαί 65. ὈΪΟΡΤΑΡΠΙΘΒ: 
61185 πθ τϑηΐθηΐ ροϊηξ ἀἄδηβ 16 οαατ 4685 Κλὼ5 ραγαϊδῖ68. Μῶιηθ, 
ἄδηβ ἴὰ ρ]πρατί οὐ βατίους ἀδηβ 165 πη  ΠΘῸΥΒ 46 ΠῸΒ ΤΠ ΒΟΥ 8 
ἀς ΡΙπίαγαμο, 165. νἱθ8 46 Θδ]ρὰ οἱ ἃ ΟΥ θη 56 ἰτουγοηί ταηρόθϑ 
δι ΤΉ] Π16ὰ Ὧ46 66 α ὍΠ ΔΡΡΘΙ16 165 (ὔμυγο8 ηιογαῖθ8. 

5ΤΥΠΕ ΒΕ ΡΠ ΠΤΑΉΒΘΟΕ,. 

[,6 βίγ!ο ἄἀο ΡΙπίαταπθο (7) οϑὲ ἱσγόρι θ᾽ οὐ ᾿πόρα], βουγσοηξ ἰη- 
οομόγοηξ συᾷθθ ἃ ἰὰ ἸοηριΘαν οἱ ἃ 1ὰ τπηϑαγαῖβο ΘΟΠβίγ πο θη (6 
οοτγία! 65 ρόνοαθβ. Οὐοἰΐο ἱπόρα! φῥτουϊοπὶ 46 ἄθιχ οδιι868. 
7,4 Ῥγθιηϊὸγο, ο᾽οδί απ ΡΙαίαταπο ὀογίγαιί ἀδη8 πῃ [οΘπρ5 οἢ [ἃ 
Ιδηριθ σύθοαιθ ὄΐαϊξ οὴ ρ]οῖπθ ἀέξοδάοποθ 1] μθ {τΌπγ6 Ρ]18 
αἰβόμηοπί Π᾿ΟΧΡΓΘ βίο. [π8[6, 5 ρ16 οὐ ἤἥπθ; ἢ] ἱρποτθ ἰὰ βουτιόίό 
ἀα ρϑυ]οῦ αἰαπθ. Γ᾿ δαίτο οατι86, οθδύ ἃ πηδηϊὸγο 46. ΘΟΙΡΟΒΘΙ 
Ὧο ποίτο δαΐθαν. 1 πθ 86 ἀοπηρ ροϊπί ἰὰ ρϑῖπθ Ὧθ ΤΘΡΘΉΒΘΥ 66 
41} ἃ πὰ, ΡοῦΣ ἴθ τοηᾶτο ϑηϑα 6. 505. πΠ6 ἔοι ααἱ [πἰ 501} 

1. Οὗ 16 ΡῬγέΐασθ, δὴ ρυθο τηοᾶθυπθ, ἦθ Οογαΐ ἃ βοὸῃ δαϊίοθ θβ Κλὲ8 
Ῥαγαῖ!δ᾽ο8 ((. 155, Ῥᾷρθ οβ΄). 
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ῬΟΥΒΟΠΏΘΙ]6; 1] τόἀϊρθ πόρ]ρθιηπηθηΐ οἱ ἴον νἱΐθ, πὶ οαρυπηίαπί 
165 αϊ5. οὐ 165 ἰ4όθ65, ααἱ ἰοπί 1ὰ βιθδίαποθ ἀθ 50η ἀἰβοοῦγβ, δὰχ 
δαΐθαϊθ 165 ΡΠ5 αἴγουβ, ροὸίοϑ, ΠΙΒίΟυ 6 η8, οταίθατθ, ὈΕΠΟΒΟΡΘΒ, 
ὀογίναίηβ 46 ἰοὰύ ἰθηρ8 οὐ 46 ἰοὰΐ ΡῬδΥ8, 11 τϑίϊθηΐ 8862 ΠαῸ1]6- 
Ιϑιηθηΐ 16 ἴοὰν ἀθ ἰὰ ρϑηϑόθ δ 1605 χρυ ββοη 5 Τηδπηθ5 ἀοηΐ 115 
56 βοηΐ Βοιν5: α᾽Οὰ 66 5γ]16 διχ (008 ΟἿ Ὧδ, ρθὰ ἴομάα, ααὶ 
πϑηαθ βυτίου! ἀπ ἰοϊπίθ ἀοπιϊπαμίθ οὐἱρῖπα]6, βέν 16 απἱ ἴα! 
1᾽᾿6ἴου ἀπ τηϑηΐθδα ἀ᾽ δυ]θαπίη. Οδ85 ἀόίααίβ π’ Θχο  αθηΐ Ρᾷ8 ἰοπίθ 
βουίθ ἀθ απ! όβ. ἴ{π φγᾶπαᾶθ τἰθθϑδθ 46 τηόίρμο 68, (68 601: 
Ιθα18 νἶνοβ ααἱ ὀοαίθην ρᾶι Ρ]δθθθ, ἀὰ ἴθα ἀδη8 1685 ραββαρ68 ἃ 
ἰθπάδποθ πη γ816, γοϊ]ὰ 66 ααἱ ρϑαΐ βόα αν 16 Ρ]π8 ἀδη8 1ὰ αἴο- 
ἰἰοη ἀδ ΡΙαίδιαπθ. Απὰ βα]Ρ]1|8, ὁ6. Β(γΥ]6. ΘοΙηροβίίθ οὐ ΘΟ ΡΙΘΧΘ 

ἢ δϑὲ Ῥᾷ8 ἰοι 7) α 78 Ὀΐθη Ο]411. 

[ 
᾿ 

Ὄπ 

ν--ὄ:|: 



ΑΝΑΓΥ͂ΒΕΣ ΠῈΣ ΟΗΛΡΙΤΈΙΝΝ.. 

ΥΙΕ; θῈ; ΟἸΟΗ͂ΒΟΝ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΝΙ, ον. --- Ῥαγθηΐβ οὐ ἀποδίγθθ 46 ΟἸοόγσοῃ. ΟΥὐὶρὶπθ ἀθ 66. π πὶ 

46. ΟἸφόγοΉ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ Π. -- Ναίββδῃμοθ, θηΐβποθ 46 Οἱοόγομ, 865 βαθοὸβ ἃ 1 66016. 

ΟἸοόγοη ροὸΐζο. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΠΙ. -- Οἰοόγομ 7θαπθ Πομητηθ. 8.68 Ῥ ΘΠ 68. ὀδα 468 ἃ Ποτηθ; 

11 ρῥ]αἴάᾷθ 88 Ῥγϑιηϊδιθ οαῦβθ (7γῸ ϑεοωΐ. ᾿οβοῖὶο Αηιογη0). Οαυβθβ θ᾽ 80} 

ἀόραγὸ ροὺν ἰὰ ατὸοθ. ᾿ 

ΟΗΑΡΙΤΉᾺΕ 1Υ. ---- ΟἸοόγοῃ βαϊ ἃ Αὐῃπὸπθβ 168 οοῦσβ α᾽ Απίοομαβ. ἢ 

γἰβίίθ 168 ὅθο]θΒ 46 γπόϊζουϊαυθθ α᾽Αβϑῖθ Μίπθασ. ΟἹοόγροῃ ἃ Ἀποάᾶθβ; 1] Υ 

ἀδοϊατηθ θὴ ρσθο ἀθνδηῦὺ Αρο]]Ἱοπίαβ Μοϊοη. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ Υ. -- Οἰοόγοπ οοπβα]έθ 1 Ὅγαοῖθ ἄθ ἢ Ιρῆθβ. ὅπη στοΐουν ἃ 

Ποπιθ. ΠΠ τϑροῖὲ 468 Ἰθοοῦβ ἀθ ἀδθιῦ ογαύοίὶρθ ἅὰ οοτηξάϊθη Βοβοῖαβ οὐ ἀὰ 

ἰσαρόαϊοι Ζβοραβ. Οδαβύϊοιυδ ἀθ βοῃ ὁ]οαπθποθ. 

ΟΗΑΡΙΤΉᾺΕ, ΥἹ. --- ΟἸοόγοῃ απθβίθαν θη 510116. Μόοοτηρίθ αα ἔργοαῦνο, 

δὰ τοίου ἀθ 510116, ἴὰ νϑδηϊδό ἀὰ 71θὰπ6 ΟἸοόγοη (απθοάοίθ ἀὰ ΤγῸ Ρ]αηοὶο). 

ΟΗΑΡΙΤΕᾺΕ ὙΠ]. --- Οἰἱοόγουη σα ἄδηβ 88 τηότπηοίγθ 16 ἀοββίθυ, ῬΟῸΣ 

αἰπϑὶ αἴτθ, 46 ὕοιβ 168 ῬθΥΒΟΠΠΔΡῸΒ. ἱπηρογίαπίβ ἀθ ἤοτηθ. Ῥγοοὸβ 46 δγγὸβ. 

Βοηβ τηοῖβ ἀθ ΟἸοόγοῃ ἃ Ῥγόροβ 4θ οϑίξθ αἰαϊγϑ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΥΠΙ|Ι. --- ΕἸχαύϊοη ἃ ἂπ ΟΠ ο ἀδτίβοῖτθ 68 ἀοτητηδρθβ- 1 π- 

ἐόγϑίβ ἃ ῬΆγΘΙ' Ρᾶ" γογγὸβ. Εὐνίαπθ 46 Οἰοόγοῃ ; 88 πηδηϊὸῦα 4θ νἶνγθ. [1,8 

τηδίβοη ἀθ ΟἸοόγομ 88} 16 Ῥαϊ]αἰΐη. 88. οἰϊθηφὸ]8. 

ΟΗΑΡΙΤΉᾺΕ ΙΧ. -- Οἰοόγοι ργόίθαν αὐθαΐπ: οοπατϊηπαίίΐοη 46 1,1οἰ πἴτπ8 

Μδοοῦ; Ρῥ]αἰβαπίθ τϑραγθϊθ Ἰαποόθ οοπέγο γαϊϊπῖαβ: αὐαῖγσθ Μδη Πα. 

ΟΗΑΡΙΤῈΕ Χ. --- Οτἱρίημθβ ἄθ 16 οοηὐαγαύίοη 46 δ πᾶ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΙ. -- ΟἸοόγοπ ὅϊα οοπβαὶ οοπέγο Οὐδ πᾶ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΙ. -- Ργνέϊαοβ 46 1ὰ Ἰαϊίξ ἀνθὸ Οδθ πα: ΠΊβοοῦγβ 7)6 

Ῥγοβουρίογιη, ἰὐδογῖβ, ΟἸσόΡΟΝ. 5᾿ ἀββᾶσο 46 ᾿αρραὶΐ ἄθ βοὴ οοϊ]όσιιθ ἀλη8 16 

οοπβαϊαί, Απίοϊπο: 1] ἔαϊ γϑ]θίθυ, ἄδπβ 16 βόπαί οἱ ἀδναπῦ ἰὸ ῬϑΆρ]θ, 18 Ἰοὶ 

δρταῖσο 46 Ἠ]]08. 

26 
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ΟΗΑΡΙΤΉΙ, ΧΙ. --- Ιπῆσπϑποθ 6 1 Ἰοαθθποθ 46 Οἰοόνομ βὰν 16 ῬΘΌΡΪΘ. 

ΟἸοδΤ ΟΠ ἀραῖβθ ἀη- ὑπτηα]ΐθ δὰ ὑμόδίγο, οὐ [αὶ ἀρυόου Ῥ81 16. Ῥθαρ]θ ἴα Ἰοὶ 

αΟὐμοπ. θη νοῦ ἀθ Ἰδα 6116 165 μονα] ευΒ ἀοναϊθηῦ ἀγοῖ δὰ βρθοΐβοϊθ 

465. βἰὸροβ γόβογυνόβ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΙ ΧΙΥ. -- [ἃ οοη)υγαύίοι 46 Οδ Π]ηα. ΟὐμΪ665 ῬῸ5Ὲ Τ᾽ 6]θούϊοι 

465. σοηϑα]8 ἀθ ᾿᾽δπηόθ 62. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΥ͂. -- βυϊίΐθ ἀ6 1ὰ οοῃἠυγαύίοῃ, Τιοὐγθ8 ὉΠΟΠΥΤΩΘ5. [26 

βόπαῦ τϑπιθῦ ΔῸΧ ΘΟΉΒ1115 16 βοῖ 486 ββνου ἰὰ τόρυ] 46. 

ΟΗΑΡΙΤΉΙΒ, ΧΥ͂Ι. --- δαῖϊα 46 16 οοῃ]υγαύϊοι. Ῥτο)οί α᾿ Ἀββαββίπου ΟἸσότοτι 

ἃ τηοτηθηὺ 46 ἴα βαϊα αθίο ἀπ τηδίϊη. ΟἸοόγροι Ῥγοποηοο ἀλη 16 βόπαῦ ἴὰ 

. ῬΓομὸγ Οὐαἐἐϊἑρναῖγο. ΟδὈΠ]Πἶπῶ βου ἄθ Βόοτὴθ οὐ νὰ το]οϊπᾶγ 1᾿αυτηδθ 46 

Μδη] 5. θη Ἐπ ταγίο. 

ΟΗΑΡΙΤΉΕ ΧΥΙ.. -- ϑυῖϊξα ἀ6 1ὰ οοπ͵)υγαίίοη. ΟΥ̓ πο] 5 Πιϑπέα]α8 βαΓδ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΎΠΙ. --- ϑυϊέο 48 1ὰ οοπ]αταίίοῃ. ΤιΘηὐα] 5 τηδαϊδθ 16 τηδ8- 

᾿Β80Ι6 ρόηόγα! (68 βόπαϊθιυβ οὖ ἄθβ δαίσγθβθ οἰζουθηβ, 6 τηδπὴθ 6085 αἀθ΄ 

ΤΙΠοθηαϊθ ἀ6 Βοσηθ. Ἐρίβοάθ ἄθβ ἀδραϊόβ 4θβ. ΑἸΠΟΡΓΟΡ 8. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙΧ. -- ϑαυῖίθ ἀδ 1ὰ οοπ͵υταίίοη. Βόνόϊ]αἰίομβ; βαϊβίθ ἃ 

ἀόροὺ ἀ᾿ ἌΓΙ.68. ἄδῃβ 16 τηδίβοῃ ἀθ Οδίπορτβ; δγγθδύδ ϊοη 4685 οοπ]ατόβ. ΟἹ- 
οόγοπ ῬΓομομοΘ ἀθναπὺ 16 Ρθαρ]6 1ὰ ὑγοϊβίόση Οὐ ναῖγο. 1.65. τηγϑυδσθβ 46 

Ια Βοῃππθ όρββοθ. Ῥϑγριθχιθδ 46 Οἰοόσομῃ. 

"ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧ. -- ϑυῖϊίθ ἅθ 1ὰ οοπ)αταίίοι. Ῥγοάϊρθ 48 ἴα βατητὴθ ααὶ 
5᾽ Ἰδποθ 68. οοπᾶροβ ἃ ἀπ ἴθα δββουρίὶ, Θὲ ργόβθποθ 46 ἴὰ ἔδθιητηθ 46 ΟἸοόγοη, 

Τογθηὐία ; Ο6116-οἱ ΘηραρΡΘ 500 ΤὨΔΙΪ ἃ ΤηΟΠίγΓῸ ἄθ 1 ὅπουρῖθ. ϑόδποθ ἀὰ 

βόπαί: ανὶβ ἀθ 5Πδηὰ8. Βιθαδίίοη 46 Οὔβαν θὰ: γαρροῦῦ δὰχ οοπ͵αρόβ, δὲ 

οομαπο 46 ΟἸοόγόμ νἱβ-ὼ-ν 18. 46. Οόϑαν, 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ, ΧΧΙ. -- βυϊίο ἀθ 1ὰ οοπ)αγαίίοι. Αν β 46 Οέβασ. ΟἸσότΟ 
ῬΙΌΠΟΠΟΘ ἴα αὐδίγὀπηθ Οὐ γαῖγο. Ανἷβ ἄθ Οδίου, οὐ σοῃαδτηπαύοι 685 

ΘΟΠ] 168. ΟἸοόγομ, οὐἀαηύ ἀὰχ ᾿πϑίδηοοβ 46 Οόβαυ, ἢ6. ῬΓΌΠΟΠΘΘ Ρ885 ἴὰ 60ῃ- 

Πδοδύϊοη 46 ἸθὰγΒ ὈΐΘΠΒ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΙ ΧΧΙΗΠΙ. -- Εἰχόοαϊξίοι ἀ6 1μϑπέα! 5, 46 Οθμθροβ οὐ ἀ65 δαΐγοβ 

ΘΟΠ͵]γ ό5. Βυθύουι ὑγ]οσρ 8} 46 Οἰοόγομ. ἃ 88. τηδίβομ ; βοσηθ 1ΠΠαταϊπόθ. Ὠό- 

ἴαϊία οὐ τηοσὺ ἄθ Οδ 1Π1πη8. 

ΟΗΑΡΙΤΗΙΕ ΧΧΊΙΠ. -- ΤΡΟΌΡΙῸΘ5. ἃ ῬΥΟΡοΒ (6 ἴὰ βογέϊθ. 4 οματρῸ (6 

ΟἸοόγσοη. 1,85 ὑγὶθαπβ οϑϑαυθηξ αἰ θχοῖθου 1ὰ οοἱὸσο ἀὰ Ῥϑαρ]θ οοηέσθ ἰὰ 

«ὑγγᾶπηϊθ 46 ΟἸοόσοπ». Οδέομ αἱ ἕαϊὺ ἀΘΟΥ ΠΟΥ, δὰ οοπέγαϊγθ, 16 εἰσ (6 

«ῬΡὸγο 46 ἰὰ Ῥαΐυδ». 

ΟΗΑΡΙΤΉἊ ΧΧΙΥ. --- ναηϊό ἀ6 ΟἸοόγρομ. 11 τ᾽ δαὶ ρουγτίαπί ροϊπὲ 78- 

Ἰοῦχ ἄθ8. δυύγθβ ρυϑδηᾶβ ὀουϊναίηβ. δ8 οομαϊΐθ ἑοαΐθ ὈΪΘην Θ᾽ Π]απίθ ἃ 1 ραν 

ἅὰ ῬΒΠΠΌΒΟΡμΘ Ογαύρρθ. θὰχ Ἰοἐέγοβ ἀθ ΟἸοόγσου, δὴ ουύῦθο, ὁουιξθβ 8008 

ῬθηΡΓΘ ἀθ 1ὰ οο]ὸγθ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΕΝ ΧΧΥ ἃ ΧΧΥΙΙ. --- Βομβ τηοίΐβ ἄοθ Οἰοόγοῃ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΙΕ ΧΧΥΠΙ. -- ΟἸοάϊαβ δὲ βαυρυὶβ ἄδηβ 1ὰ τηδίβοη (6 Οὗβαν 

Ῥϑῃαδῃΐ 1 οὐϊόθγαύίου 65 τηνϑύὀγθ 4 ἰὰ Βοῃπθ Π)όθβββϑ. 
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ΘΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΙΧ. -- Ργοοὸβ ἀθ ΟἸοαϊαβ. Δαϊουβίθ ἄἀθ Τογθηύα οομίγ8 

1ὰ βὰν 46 ΟἸοᾶϊαβ. ΟἸοέγομ ἀόπιοίρτιο οομΐσο ΟἸοᾶϊα5. Μοίβ ρασδηΐβ ἄθ 

Οαὐα]αβ οὐ ἀ6 ΟἸθόγρομ. [ἃ ἔβπιμηθ 46 Οὔβαι π ἀοὶῇ ρὰβ δίγϑ βοιρφοππόθ. 

ΟΗΑΡΙΤΗΕ ΧΧΧ. -- Ιμαὐΐ8 46 ΟἸοαϊαβ οὐ 46 ΟἸοόγοι. 

ΟΗΑΡΙΤῊᾺΙΝ ΧΧΧΙ. --- Οἰοόγοι βαρρ!αηΐ. ὅθι ἀόραν ροὺν 16 Χ]]. 

ΟΗΑΡΙΤΉΕΞ, ΧΧΧΙΗ. -- Βαϊΐ ἀ6 ΟἸοόγσοη ἃ ὑγανϑυβ 1[108116. ὅθ οχὶϊ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΙ, ΧΧΧΊΠ. --- γἹΟΙΘποο5. 46 ΟἸοάϊαβ. ἃ Βοτηθ, οὖ γόδοϊίου απ76]- 

165 διηὸποηΐ. Πόογοί ἄθ σᾶρρϑὶ 46 ΟἸοόγοῃ. ΟἸοόγοῃ τγϑνϊθηῦ ἄθ 1᾽6χι]. 

ΟΗΑΡΙΤΉΙ ΧΧΧΤΙΥ. --- Οἰοόγομπ πἰθ ἰὰ Ἰόρα! τό 4165 δούθβ ρα ]105 δοοοτη- 

ῬΠ5. ρΡεπᾶδπὺ 16 ὑπ θαπαὺ 46 ΟἸοαϊα5. Μδοοπίθηςοιηθηΐ, ἃ 66 ῬΡΥΌροβ, 46 Οδίοῃ 

οοπέγο ΟἸοότγοῃ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧΥ. -- ῬΡῬγχγοοὸὰβ 46. ΜΙΊΠΏῸοπ. Τιμαῖΐδ παίαγθ!]ο ἃ Οἰοόγοη. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧΥΙ. -- ΟἸοόγοη ποτητηό δαραγθ. ΟἸοόγοι Ῥγοσοπβ] ἀθ 

ΟἸΠοῖΘ; 7αβύϊοθ 46 βοὴ δατηϊηϊβέγαίοη. 11] β᾽αυγδίθ ἃ Αὐῃπὸποβ δὴ τουθηδηΐ 

. ἃ Βοπηθ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧΥΤΙ. -- ἸΙπαδοϊδίοη. 46 ΟἸοόγοῃ Ἰούβατθ δοϊαΐθ ἃ ῬἼΘΥΤΘ 
οἰνη]6 46 Οόβαν οὖ Ῥομπηρέβ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧΥΠ,Ι. --- ΟἸοόγου ἀδηβ 16 οδτὴρ 46 Ροτηρόθ. 865 ηιοΐβ ἃ 

δάγθββθ ἀθ5 Ῥοϊηρδίθῃβ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧΙ͂ΧΣ. --- ΟἸοέγομι. ἃθραπάοππθ, ἃρτὸβ ῬΏΉΔΡβαΪθ, 16 ραυξ ἄθ 

Ῥοτηρόθ. ϑὅοῃ θῃύγαναθ ἢ, ΒΥ ηΠ65 ἀνθὸ Οὔβαγ. ᾿ὐβύσηθ 46 Οόβαυ ροῦν ΟἸοόγοη. 

1,6 ΡΙαϊάογον Ῥιὸ 1 σαγῖο. 

ΟΗΠΑΡΙΤΉΙ, ΧΙ. --- Οἰοόγομ, τϑυϊρό 68 αἰΐαῖγθθ Ῥα ΙΙα 65, οοσηρο86 4168 

ὁοΥβ. ΡΒ] Οβορ μα α68. ὅοη ἐα]θηΐ 46 νϑυβι βοαύθανρ. 11 β'Ἄββοοῖθ ἀνθὸ ζὸϊθ δὰχ 

ΒΟΤΗΤΗΡῸΒ ΤΌΠΟ π5 ἃ Οἔδβαγ. 

ΟΗΛΡΙΤΒΕ ΧΙ]. -- βϑοη ρῥγο)οῦ α ἔογῖγο 1 ἰδίου τοτηδῖπθ, ΠΟ ἀϊνουοθ 

αἴανοο Τογθηΐία. ΟἸοόγοι 56 ΥΘΙΠΔΡΙΘ αΥθο 1Π6 Θαπθ Ῥ Οἴθπηθ, 4] 16 

ἰαγθ ρᾷ8 ἃ τόρυσιου ἃ οασβο 46 ἴὰ οἱθ χα θ1}16 ἀγαϊῦ γϑββθηΐθ ἄθ 1ὰ τηοσύ 

46 ΤΆ], 16 116 46 Οἰοόγομῃ. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙ]. -- Οἰοόγου, ργὸβ 1 αββαβδιίπαὺ 46 Οὖβαῦ ρὰγ Βγαΐαμβ, 

ῬΙΌΡΟΒΘ ἃᾳι:. βόηαὺ 46 ἀδογόξουν 1 τη ἰβίϊθ. 1.6 Ῥϑαρῖθ, ἃ 14 νοὶχ α᾽Απίοϊπο, 

86 Βοι]ὃνθ οΟμ ΓΘ 165 ΤηΘΌΓ 1618. 

ΟΠΑΡΙΤΕΕ ΧΙ1Π. -- Απΐοϊπθ θηπθηηΐ 46 ΟἸοόσοῃ. ΟἸοόγοη, οἴἴναγὅ 

α'Ρογα, αὐαἰδέθ ῬοτηΘ, τηδῖβ 11 Υ τοηΐγο Ὀϊθηΐοί αργὸβ. Απίοίμθ οὐ ΟἸἹοόγοῃ 

5᾽ ὈΡβουυϑηΐ τη ]]θτηθηΐ. 

ΟΗΑΡΙΤΕᾺΙ, ΧΙΙ͂Υ. -- ΑἸ] απο ἀθ ΟἸοόγομ οἱ ἀ᾽ Οοἴανθ. ϑοῆρθ Ῥχσορῃό- 

απο 46 ΟἸοόγοῃ; 565. Ῥυθῃὸγο5. τ αὐϊοπβ ἀνθὸ Οοίανθ δηΐαπῦ. 

ΟΗΑΡΙΤΗΕ ΧΙΥ͂. -- Βχγυῦύαβ ΥΘΡΥΌΟΘμ ἃ Οἱοόγοη Π᾿ἈρΡραΐ αα} Ργδίο ἃ 

Οοἴανο. Οἰσοόγσομ 16 θαπ6, ᾿θαθπαπὺ 46 Βυαΐαβ. Πόίαϊίο α᾽ Απίοϊπθ ἃ Μο- 

ἀὸπθ. Πόβαποθ ἀπ βόηαι νἱβ-ἃ- νυ !8 α᾽ Οοἴανϑ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΕ ΧΙ Υ͂Ι. --- Τι6 βοοοπᾷ ὑγίατην ταῦ ; 165 ῬΓΟβουιρυϊοηϑ. ΟἸοόγοη, 

οϑῦ θδμοππό Ῥᾶ Οοΐίανο ἃ 1ὰ νθηρϑθάποο α᾽ Αμξοίπθ. 
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ΟΗΔΑΡΙΤΒΙ ΧΙΥΗΠΙ. --- Βαϊ 46 ΟἸοόγοη, αΡοΡα δὴ ὀοτηρᾶρπῖθ 6 βοὴ 
ἔγὸσθ Θαυϊηΐαβ, ρὰ]5. 5608}, Ῥγόβαρο ἔμηθϑίθ 68. οουθθδῦχ. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ,; ΧΙΗΥΙΠ, -- Πδοῖς ἀθ 1ὰ τηοῦὺ ἄθ ΟἸοόγοιῃ 

ΟΗΑΡΙΤΗΙ ΧΙΙΧ. -- Τόρανγαθδό 46 ΟἸοόγοη, Απϑοϊπθ δηποποθ ἰὰ ἤπ 

(68. ῬυΌβουρυϊοηβ. Ὑαγδηΐθθ Το] αὔϊνοβ ἃΧ ΟἸΤΟΟΠδύδηοΒ (ἃ τηθαρ 6. 46 

ΟἸοόγοη. Απραβύθ, Βα Ρρυθηδηῦ ἀπ νοϊατηθ 46 ΟἸοόσου ΘηΌ6 165 τηδῖπβ απ 

ἀθ 568 ροὺϊ5- 15, τοπα Ποιητηαρο ἃ 1 ]Ἰοαθθηθθ οὔ δὰ ραιϊοίβηθ ὧἀθ 66 - 

ϑΥδμα ποιητηθ. 11 οποίβιὺ ΟἸοόσομ 16 Ἰθὰπθ ῬΟῸΡ 8500 οοἸ]ὸσιθ ἄδηβ 16 
οομϑαϊδί. 

ῬΑΒΑΙΠ ΠΕ 

ΠΕ ΠΕΜΟΘΤΉΣΝΕ ΕΤ ΤῈ; ΟἸΟΠΙ͂ΒΟΝ. 

ΟΗΑΡΙΤΉΕ, Τὺ, --- Πότηοβθμοπθ βθα]θτηθηὺ ογαΐθαν, ΟἸοόγσοι ῬΟΙνΟΥΔΡΠ6. 
Αὐβίόγνι 6 ἀ6 1 δΙοαθθηοθ 46 Πόιηοβίύπμομθ; 06116 46 ΟἸοόγοῃ οϑύ ϑηϊοιόθ, οἱ 

ΠΥ Ῥ6ῦῸΘ ὅπ ΡΒΠοβορμΐθ ρθὰ τἱρίάθ. Βοῃ τηοῦ ἀθ Οδίοη. ΕἸΧρυθββίοῃ αἰ 6- 

γρηΐθ ἄθθ ἄθαχ ὑδίθϑ 4ἀθ ΟἸοόσοι. οὐ 46 Πόπηοβίπὸομθ. 

ΟΗΑΡΙΤΈΕ, 1. --- γαμιίό 46 ΟἸοόγοη, τηοαθϑύϊθ 4 όπιοβϑίμοηθ. 

ΟΗΑΡΙΤΗΕ ΠΙ. -- Ῥυΐβδαμοθ οὐύθπιθ ρ81" ἢ οὗ Ῥᾶν" Ἰ᾽δαΐγο ἃ 1146 
46 18 ῬΆγο]6. Οἱοόγοῃ, 568] ἄθβ ἄθαχ, βχϑῦρα 4658 ἕοποίϊοηβ ὁ]θνόθβ, οὖ β᾽6ῃ 

δοααϊθία ποππδίθσηθηί οὐ θη. 1,6 ἀόβι πἰδιθϑβθυηθηῦ ἀθ ΟἸοόγοη. ἔαΐ βαρό ΙΘν 

ἃ οοἸαὶ 46 Πότηοβίπὸοπο. 

. ΟΗΔΑΡΙΤΕᾺ 10. --- ΤΌΣ] ἃ θὰ ρΡοὺγ Πότηοβυμὀδημθ ἀπ οαπ86. μοηΐθαβθ, 

ῬΟῸΡ ΟἸοσόγουῃ. ἅπθ οαι86 ρ]ογίθαβθ. Μαὶβ οϑ] αἱ-οὶ 16 βῃρρογία τηο]]θιηθηΐ : 

661α1-Ἰὰ, ἀὰ ΘΟΠἑΓ 16, 5 ΤΌΠΟ αὐ116 ἃ 88. Ῥαίσίθ Αὰ σίου, ἰδηαῖβ 

ΟἸοόγοη Ῥαΐββθ ἴὰ ὑδίθ βοὺ8 16 Ἰοὰρ, Πόπηοβι βοηθ γϑρυθηα ἄνθὸ ὁπουρΊΘ ἰὰ 

Ἰαίθ ροὺν 1ὰ Ἰρου ό α᾽ Αἰμὸμποβ. 

ΟΠΑΡΙΤΉΕ, Υ. --- Μοτὺ ταϊβόγ]θ ἀθ ΟἸοόγομ, ποῦ ]6 ἤμπ 46 Πέιμηοβεπὸοπθ. 



»-ἜἬἜἘ 

ΠΑΟΥΤΑΡΧΟΥ͂ 

Δ ΝΡΙΩΝ 

ΟΗΑΡΙΤΉΙᾺΒ ΡΒΕΜΙΕΝ. 

Κιχέρωνος δὲ τὴν μητέρα λέγουσιν “Ελβίαν καὶ γεγονέναι χα- 
. λῶς καὶ βεβιωκέναι (1), τιερὶ δὲ τοῦ τιατρὸς οὐδὲν ἣν (5) πυϑέσϑαι 
μέτριον. Οἱ μὲν γὰρ ἐν χναφείῳ τινὶ καὶ γενέσϑαι χαὶ τραφῆναι 
τὸν ἄνδρα λέγουσιν, οἱ δ᾽ εἰς Τοῦλλον ᾿“ττιον(5) ἀνάγουσι τὴν 
ἀρχὴν τοῦ γένους, βασιλεύσαντα λαμπρῶς ἐν Οὐολούσχοις καὶ 
πολεμήσαντα “Ῥωμαίοις οὐχ ἀδυνάτως. Ὃ μέντοι πρῶτος ἐκ τοῦ 
γένους Κιχέρων ἐπονομασϑεὶς ἄξιος λόγου δοχεῖ γενέσϑαι (3), διὸ 
τὴν ἐπίχλησιν οὐκ ἀπέρριψαν οἱ μετ᾽ αὐτόν, ἀλλ᾽ ἠσπιάσαντο, καί- 
πὲρ ὑπὸ πολλῶν χλευαζομένην. Κίχερ γὰρ οἱ «Τατῖνοι τὸν ἐρέ- 
βινϑὸν χαλοῦσι, κἀχεῖνος(5) ἐν τῷ πέρατι τῆς ῥινὸς, ὡς ἔοιχε, 
διαστολὴν ἀμβλεῖαν εἶχεν, ὥσπερ ἐρεβίνϑου διαφυήν (5), ἀφ᾽ ἧς 

ΟΕ. 11 1. Τεγονέναι χαλῶς χαὶ βεβιωχέναι. Ατηγοῦ: «ΘαἾ 6116 δβίοιϊύ πόθ 
πο] οπηθπύ, οὐ αα᾽ 8118 ἃ ἐουΐοῦγβ νϑβοὰ ΠΟΠΟΥ ΔΙ Θἑ.» Καλῶς ἰοτηθθ 
ρσαϊοτηθηῦ 501 165 ἀθὰχ ἱπῆη1 18 γεγογέναι οὐ βεβιωκέναι. 

9, Ἦν, ὶ ἃ ὀνό ροββίθ]6 (ἃ οδὰχ αἱ οπὸ ἴαϊ 465 Γθομ ΓΟ 65 501 80} Ρὸ 6). 
8. ΤΌΠ 5 Αὐὐία5, 16 τοὶ 465 Υ οἰβαθθβ, δαργὸβ ἀπαθθὶ Οονίοϊδῃ, ἃ ὁ6 αὐ ὉΠ 

γδοοηΐθ, 4118 ΟΠΘΡΟΠΘΙ ἀἢ 8516. 
4. Ὁ μέντοι πρῶτος. . .. ἄξιος λόγου δοκεῖ γενέσϑαι. Αταγοῦ: « ΒΙΘἢ τη 

ΒΘΙΩΌ]6 11 46 16 ῬΥΘΙΠΪΟ ἀθ 661186 τδθθ ααἱ ἔαῦ βασποχητηό ΟἸοόγοη, ἰαὺ 
4αθΙααθ Ῥουβοηπαρθ ηοέδ 8.» 

ὅ. ᾿Εκεῖνος, ο᾽ οβί-ἃ-αἷγ ὁ πρῶτος ἐχ τοῦ γένους Κιχέρων ἐπογομασϑείς. 
0. Ὥσπερ ἐρεβίνϑου διαφυήν. 16 Ὀοὰὺ ἀὰμ πὸ 48 ο6 ρϑυβοππᾶρθ δαγαϊῦ 

ἄοπο ὁξό, βοίοῃ 1 γροίμὸβθ ἰοὶ ὄτηϊβθ ρὰῦ Ῥ]αίαγαμπθ, ταν ἀ ἀπ 51Π|0η (δια- 
φυή) 16 Ραντίαρϑαπῦ νου ϊοαϊθτηθηῦ δὴ ἀθαὰχ Βότηϊβρῃμῃὸγθβ, 66. αἱ ΓΆΡΡΘΙ]6 Θῃ 
οἴου 1ἴὰ ἴοσμιθ ἀὰ ροΐὶβ ομίομο (οἶσθ αὐ ὶθεϊγιη). --- ὕπο ὀἰγτμο]ορὶθ Ρ]ὰ8 
ῬΓΟΌΔΌΙ6 απ 66116 αὰθ γταρρουῦίθ ἰοὶ Ρ] αὔαγαθθ ὑἶἰγ 16 βασποτη ἀ ΟἸοότοη 
46 ΄ἴὰ οαϊΐαγο ἀπ ροΐὶβ ομίοθθ ἃ Ἰδ416116 16 Ῥυϑιηΐον ααἱ δαραὶϊῦ ροῦῦό 66 8Β- 
ΠΟΙᾺ 86 βουαϊ δαἀοππό ἀγθὸ βαοοὺβ. Οἵ. Ρ] πο ἸῬΑποίθη (Ηϊδβέοῖγο παζιγοῖϊο, Ἰὶν. 
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ἐκτήσατο τὴν ἐπωνυμίαν. «Αὐτός γε μὴν Κικέρων, ὑτιὲρ οὗ 
τάδε (1) γέγρατεται, τῶν φίλων αὐτὸν οἰομένων δεῖν, ὅτε τιρῶτον 
ἀρχὴν μετῇει καὶ τιολιτείας ἥπτετο, φυγεῖν τοὔνομα χαὶ μετα- 
ϑέσϑαι, λέγεται νεανιευσάμενος εἰτιεῖν ὡς ἀγωγνιεῖται τὸν Κιχέ- 
ρωνα τῶν Σχαύρων χαὶ τῶν Κάτλων ἐνδοξότερον ἀπτοδεῖξαι (8). 
Ταμιεύων δ᾽ ἐν Σικελίᾳ καὶ τοῖς ϑεοῖς ἀνάϑημα ποιούμενος ἀρ- 
γυροῦν, τὰ μὲν τιρῶτα δύο τῶν ὀνομάτων ἐπέγραψε, τόν τὲ 
ἹΗάρκον χαὶ τὸν Τούλλιον, ἀντὶ δὲ τοῦ τρίτου σχώπτων ἐρέ- 
βινϑον ἐχέλευσε παρὰ τὰ γράμματα (Ὁ) τὸν τεχνίτην ἐντορεῦσαι. 
Ταῦτα μὲν οὖν πιερὶ τοῦ ὀνόματος ἱστόρηται. 

ΟΗΑΡΙΤΕῈΝΒΪ 1]. 

Τεχϑῆναι δὲ Κικέρωνα λέγουσιν, ἀνωδύνως καὶ ἀπόνως .λο- 
χευϑείσης αὐτοῦ τῆς μητρός, ἡμέρᾳ τρίτῃ τῶν νέων Καλανδῶν, 
ἐν ἡ νῦν οἵ ἄρχοντες εὔχονται καὶ ϑύουσιν ὑπὲρ τοῦ ἡγεμόνος ("). 
Τῇ δὲ τίτσϑη φάσμα δοχεῖ γενέσϑαι, χαὶ προειτιεῖν ὡς ὄφελος 
μέγα πᾶσι “Ῥωμαίοις ἐχτρεφούσῃ (). Ταῦτα δὲ, ἄλλως (5) ὀνεί- 
ρατὰ χαὶ φλύαρον εἶναι δοχοῦντα, ταχέως αὐτὸς ἀπέδειξε μαν- 

ΧΥΠῚ, οΠὰρ. πι|)ὴ: «ΟὐὈφηοηιΐννα οἐΐαηι ργΐμια ἡπᾶθ: Ῥημμὶ χιυὶ ρέϊηι ρὲδ- 
ἐγγυϊδ ἐηυοηογαὶ, Ῥίϑογῖδ α ρίδοηᾶο, αηὶ Ῥ᾿ αὐϊογιι, Τιογυξιογιι, Οὐἱδογ ον, 
μὖ χυΐδηο αἰλημο ορίίηιθ σοηιι8 βογογοῖ.» 

7. Τάδε, Ἰὰ Ῥγόβθηΐθ ὈΪοργαρΠΐο. 
8. ἀἠγωνίζομαι 5αϊνὶ ἀκα ἱππη 1} τονιθηῦ ῬΟῸΣ 16 565 ἃ: 5᾽ ΘΠ ΟΓΟΟΥ ἀ6. 
9. Παρὰ τὰ γράμματα, ἃ Ἰὰ 5βαϊΐο, ἄδη5 16 τδηρ' 65 1 68. , 
Ομ. Π.1]1. “πιμέρᾳ τρίτη... ὑπὲρ τοῦ ἡγεμόνος. Ἀταγοῦ: «1μ6 ἐτοϊδιὀτηθ 

70: ἀο δηνίου ; δα 6] 10ὰν 1658 Οὐοίουβ οὐ τηδρ᾽ϑύγαβ 46. ἤοτηθ οἱῦ τηδῖῃ- 
ἰθηδηῦ ἀοοουδύθτηὁ (6 ἔαϊγθ ἑοὰβ 168. ὯΠ8 5Β0]ΘΠΠ611658 ὈΥΪΘΙῸΒ οὗ 5ΒΔΟΡ ΠΟ05 
Ῥουν ἰὰ βαηὐό οὖ ρηοϑρόγι 6 Ὧθ ᾿'ϑιαροῦθαν» -- ἱΠμέρᾳ τρίτῃ τῶν νέων χα- 
λανδῶν οϑῦ ὅπ ἴαφοῃ ἃ 1ὰ ρυθοαὰθ ἀ6 8 ὀχσρυίηθν. 11 πθ ἰδυάναϊθ Ῥὰ8 οουι- 
Ῥιθπᾶγο: {Π1. Οαἰομάᾶ. «ἀν. Οδ. Ἰοτι οϑέ, δὴ σύδ!δ, ἃ ἰὼ τοτηαῖπο: 111. Νον. 
«Ταγιιανί, ο᾽οδί-ἃ-αἰτο 16. ὑποϊβίδυηθ Ἰοὺν αὐαρὲ ἴθ8. ποῆθβ ἀθ Ἰδῆν]ον. Μαϊβ 
168 ατὐθοβ, δὰ Ἰἴθὰ (6 ἀῤφοοιηρίθι. 168 Ἰοὰγβ Θομη8. 168 Βοπιαῖηβ, ναϊθηῦ 
Ῥπαθιθαθ ἀθ ραυῦίαροιυ ἸΘῸΓ 5. ΤηΟΪ8. 6. ὑγῸ 15 ἀόδοδθβ οὖ 46 οοϊηρίθι: δἰηβὶ: 
ῬγΘιηΐθι", ἀθαχίόηηθ, ὑγοϊβίδιηθ ἤοαν, οἷο, 46 1ὰ ἀδοαδᾶθ (πρώτη, δευτέρα, οἷο. 
μηνὸς ἱσταμένου, μεσοῦντος, λήγοντος). ῬΙαίαγαπο ἰοὶ, ἰοὺ δὴ 86 βουνδιῦ 
46. 1ὰ ἀδηοτηϊπαύϊοη. τοτηδΐηθ ἄθ Νοιυοῖϊο8 Οαϊοηθδ Ῥοὰν αἷγο 15 αρυΐεν, 
οδόϊ ἃ Τ᾽ παρα ρυθοαὰθ 486 οουηρίοι" 165 Ἰοῦγβ αργδδ 16 ἐθυύτηθ ἢχθ. -- 
ΟἸοόγοη οδϑὺ ῃηό 16 8 Ἰδηνίον 106 ἂν. .-Ὁ. ; 

2. Ατηγοῦ: «Εἰ αἰδ οπ Ρ]ὰβ 4 ἀρραταῦ ἀπ οβρυὶϊὺ ἃ 58 ποιντῖοθ, ἰθα 6] 
Ἰὰν Ῥυθαϊὺ αὐὖ8116 πουνυίββοιῦ ἀπ οηΐδηῦ ααὶ βουοὶν ὑπ ἸΟΘῸΡ οασβθ αἀ 
σΡα Πα Ὀδῃ ἃ ἴοὰβ 168 Βοιηδίηβ.» --- 1,6 ραγέϊοϊρθ ἐχτρεφούσῃ οϑὺ 16 τόβαϊ- 
ἰαὺ αη6 ϑογύβ ἀ᾽ αὐϊγδούϊοη: «ἄσμα προεῖπε τῇ τίτϑῃ ὡς ἐχτρέφοι ὀφελος 
μέγα πᾶσι Ῥωμαίοις. 

8. «Ἄλλως, ἐοηιονο, ταϊιοιό ἃ ὀνείρατα, ρϑαῦ δίγο ὑγαδαῖϊῦ μὰν υαὐηδ.» 
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- ᾿ 2 

τείαν ἀληϑινὴν ἐν ἡλικίᾳ τοῦ μανϑάνειν γενόμενος, καὶ δι᾿ εὑ- 
ΜΥῪ " ᾽ Α » " ν , ΕῚ - , [{ἰ 

φυΐαν ἐχλάμψας χαὶ λαβὼν ὀνομα καὶ δόξαν ἐν τοῖς παισίν, ὥστε 
» ᾿ ἐς - ΕΠ 

τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐπιφοιτᾶν τοῖς διδασχαλείοις ὄψει τε βου- 

λομένους ἰδεῖν τὸν Κικέρωνα χαὶ τὴν ὑμνουμένην αὐτοῦ περὲ τὰς 
͵ 2 ᾿ - , 

μαϑήσεις ὀξύτητα καὶ σύνεσιν ἱστορῆσαι, τοὺς δ᾽ ἀγροικοτέρους 
ὀργίζεσϑαι τοῖς υἱέσιν ὁρῶντας ἐν ταῖς ὁδοῖς τὸν Κιχέρωνα μέ- 

«ς - Ε " - ΄ 4 

σον αὑτῶν ἕττὶ τιμῇ λαμβάνοντας ( ). 
- ΄ [« «ς - ᾿: - ν , 

Γενόμενος δ᾽, ὥσπερ ὃ Πλάτων ἀξιοῖ τὴν φιλομαϑῆὴ καὶ φιλό- 
, - ᾿Ὶ 

σοφον φύσιν, οἵος ἀσπάζεσθαι πᾶν μάϑημα χαὶ μηδὲν λόγου 
Ἧ ν 

μηδὲ παιδείας ἀτιμάζειν εἶδος (5), ἐρρύη πὼς προϑυμότερον ἐπὶ 
ποιητικήν. Καί τι καὶ διασώζεται ποιημάτιον ἔτι παιδὸς αὐτοῦ, 
Πόντιος Γλαῦκος, ἔν τετραμέτρῳ πειτοιημένον. Προϊῶὼῶν δὲ 

- , , ς , -“ ν -" ΄ 

τῷ χρόνῳ, καὶ ποιχιλώτερον ἁπτόμενος τῆς περὶ ταῦτα μούσης, 
2 ΕῚ , «ὦ 3 ν . ᾿ 2 5 [φ 

ἔδοξεν οὐ μόνον ῥήτωρ, ἀλλὰ καὶ ποιητὴς ἄριστος εἶναι “Ῥω- 
,᾿ ͵΄ 3 ᾿ δ - ΄ - 

μαίων(5). Ἢ μὲν οὖν ἐπὲ τῇ δητοριχῇ δόξα μέχρι νῦν διαμένει (ἴ), 
καίπερ οὐ μικρᾶς περὶ τοὺς λόγους γεγενημένης καινοτομίας (ἢ), 
τὴν δὲ ποιητικὴν αὐτοῦ, σιολλῶν εὐφυῶν ἐπιγενομένων, τταντά- 
πασιν ἀχλεὴ καὶ ἄπεμον ἔρρειν συμβέβηκεν (9). 

ΟΗΑΡΙΤΈΚΕ ΠΙ. 

᾿παλλαγεὶς δὲ τῶν ἐν παισὲ διατριβῶν, Φίλωνος ἤχουσε τοῦ 
ἐξ ᾿“χαδημείας (Π), ὃν μάλιστα “Ρωμαῖοι τῶν Κλειτομάχου (Π) συ- 

4. Τοὺς δ' ἀγροιχοτέρους.. : . λαμβάνοντας. Ἐπίοπαοζ: Τῶν πατέρων οἱ 
ἀγροιχότεροι ὠργίζοντο τοῖς υἱέσιν, ὁρῶντες (αὐτοὺς) λαμβάνοντας τὸν Κιχέ- 
ρωγνα χτλ. 

ὅ. ῬΙαίοι, Πέόριιδιέχιιο, Ἰὲν. Ὗ, μιὰν. χιχ (Ὁ. 478 Β): Τὸν φιλόσοφον σο- 
φίας φήσομεν ἐπιϑυμητὴν εἶναι, οὐ τῆς μέν, τῆς δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πάσης. 

6. Ατηγοῦ: «ΕΠ ἀδρυΐβ (προϊὼν δὲ τῷ χρόνῳ)... : ἢ ξαξ ἑδπὰ ποι 5θα]6- 
τηθηῦ ῬΟῸΓ 16 τηθ ΠΘῸ} ΟΓαὐΘΕΙ,, τη ]8 ἃιβθὲ ΡΟῸΓ [6 Ἰπϑ  ΠΘὰν Ῥοὸέΐθ 465 Βο- 
τηδ 15 46. 50} [61108.» --- Θυδπὲ ἃ ποικιλώτερον, ἄδινα ηναρλδγε ρῖιι5 υαγίόο, 
᾿ρ- 6 ου!υϊναπὺ ̓ Ῥ] αβίθατβ ΒΘΗΤΕΒ 46 Ροόβίϑ. 

Ἢ μὲν οὖν ἐπὶ τῇ δητοριχῆ δόξα μέχρι νῦν διαμένει. Ατηγοῦ: «Τοαυίο- 
ἤω Ιὰ β]οῖγ ἄς Ῥέϊοαπθποο δὲ 1 Πομπθαν ἀρ Ὀΐθῃ αἶτθ ἸῸΥ οϑὺ ὑου)ουγβ 
ἀοθιηοαγό 186 1165 100.» 

8. «ϑ. 165 ομδηρθπιθηΐβ αὰ6 ᾿'ατὺ οὐ 16 ροῦν ογαίοίγτθβ οπὖὺ ὄρτγοινόβ 
ἀθραΐβ ΟἸοέσοι ᾿πβαυ ἃ ΡΙαΐίαγαποθ, 11] ἕααὶ ᾿ἰρθ 16 αἸἰαίοραθ 126 οἰαγὶδ οΥα- 
ἐογίϑιιδ αἰϊτιθαό ἃ 'Γδοῖίθ.» 

9. Τὴν δὲ ποιητιχὴν αὑτοῦ... .. ἔρρειν συμβέβηκεν. Ατηγοῦ: «Νίαϊβ 58 
Ῥοέάϑὶθ ἃ ρογσᾶα ἰοὰαὲ Ὀγαϊ οὐ ἐοαΐθ σοραϊαύο Ροῦγοθ αι} Υ Θὴ ἃ θὰ, ἀθρα185, 
αἰ δαΐγο5 Ὀθαδασοαρ Ρ]ὰ8 Θχοθ ]θηΐβ αὰ6 1ὰγ.» Απιγοὺ ὑγαάα!ῦ ΘΟΙΏΠΊΘ 8] 16 
ἰοχίθ ρογίαϊἑ εὐφυεστέρων. 

ΘΟ". Π1.] 1. Φίλωνος ἤχουσε τοῦ ἐξ ᾿᾿χαδημείας. ΟΥ ΟἸοόγου, γεν, 
8 806: «οάσοηιφιο ἐθηροῦε (88 ἂν. 4.-.), σμηὶ ργίπσορδ Αοαἀοηιίαε Ῥ]ιϊο 
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, ν Ν Ν , ᾽ ’ ᾿ ΓΗ 4 ΄ κ᾿ 

γνήϑων χαὶ διὰ τὸν λόγον ἐϑαύμασαν χαὶ διὰ τὸν τρόπτον ἡγάττη- 
« ν᾿ ΗΝ ᾿ , 2 ͵ Ὡ ᾿ 

σαν. “μα δὲ τοῖς τιερὶ Ἰούχιον ἀνδράσι πολιτιχοῖς καὶ πρω- 
-“» “ “» -» , 32 - 

τεύουσι τῆς βουλῆς συνῶν, εἰς ἐμτιειρίαν τῶν νόμων ὠφελεῖτο" (5) 
χαί τινα χρόνον χαὶ στρατείας μετέσχεν ὑττὸ Σίλλᾳ περὶ τὸν 

ΜΥ̓ “ " - , 

ἹΠαρσιχὸν πόλεμον(). Εἶϑ᾽ ὁρῶν εἰς στάσιν, ἐκ δὲ τῆς στάσεως 

εἰς ἄχρατον ἐμπίπτοντα τὰ πράγματα μοναρχίαν(δ), ἐτεὶ τὸν σχο- 
λαστὴν καὶ ϑεωρητικὸν ἀνελϑὼν βίον (6), “Ἑλλησί τε συνῆν φιλο-, 

. ἥῤχιιι -» . ἥ 
λόγοις καὶ προσεῖχε τοῖς μαϑήμασιν, ἄχρι οὗ Σύλλας ἐχράτησε 
χαί χατάστασίν τινα λαμβάνειν ἔδοξεν ἡ στόλις (δ). 

Ἔν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ Χρυσόγονος, ἀπελεύϑερος Σύλλα, προσ- 
’ «ς 2 - 

αγγείλας (8) τινὸς οὐσίαν, ὡς ἕκ προγραφῆς ἀναιρεϑέντος (9), 
ϑ᾽ ὧν ΙῚ , , - 10 2 ᾿" «ς ͵ «ς 

αὑτὸς ἐωνήσατο δισχιλίων δραχμῶν (19). Ἐπεὶ ὃὲ “Ῥώσχιος ὃ 

διηι Αἰϊιογυϊογδύμν ορέϊηναξίδιι5. ΜΠ ΠΥ ἀαξίοο θεῖο ἄοηιο ρυοξιίδδοὶ ᾿ὐοηναμι- 
αι υοηΐϑδϑοέ, ἐοξιηι δὲ ἢ ἐγαάίαὲ αἀηιϊγαθίϊ φιοάαηι αα μ]υϊ]οβορυαηι δέμαϊο. 
οοποϊξαΐιιδ, οἷο. 

2. ΟἸοιηδααθ, 46 Οαυύμαρο, ἔαὺ 16 ἀἰβοῖρ!θ οὖ 16 βαασοθββθα" 46 Οδνπόδαθ, 
αὶ ἀναϊύ ἔοπαό 1 όοο]6 Ὧθ Ῥῃ]Ποβορμῖθ ἀϊΐθ 1α ἐγοϊδίδηιο ἀφαδόμεϊο. Αὐοό811885 
ἀνα Ἰηδαριτό 16. δοοομᾶς Αραδόηπιϊα: ο65 ἄθιαχ ὄθοϊοβ τόπηΐθθ ἕοστηθηῦ 66 
απ ἢ ΔΡΡΘΙ16 1ὰ φιοψοθηθ Αδαάῤηυΐο. 1 αποίοημα Αφαάόηιϊο, ο᾽ οδὺ 1᾽ὅοοἱθ 46 
ΡΙαίοῃ οὖ ἄθ 865 αἰβοίρ!θβ γτϑϑίόβ οὐὐμποάοχθεο. [ἃ φιαξγίδηια οὰ ποιθεῖδα 
«ἀφαάαόηιντο, αἱ ΟΘΡΟμ6 ἃ τονθηΐ" απχ ἀοούγπ68 τηδτηθ5 46 Ῥ]αΐοη, θαῦ ΡΟῸΣ 
ομοῦ ῬΒΠΟΩ, 46 Τιαγ18586, 46 ααἱ 11] οδῦ αποϑύϊοη ἃ ὰ ποίθ ργόοόαθηξθ. 

8. ΟἸοόγοι, Βυοΐιδ, 8806: «7σο αἰέοην }ιγὶ8 οἷυϊ[ἐ8 δέμαϊο ηἠνιέμηι Ορογαα 
ἀαϑαηι ᾧ. ϑοαουοῖαθ Ω. Ε΄, ᾳικὶ φιαηιχιναηι πθηνὶ 86 αα ἀοοροπάμηι ἀαθαΐ, 
ἐαηιοη, ὁοηϑιϊοηέίδιυιβ γοβροηαοηο 8ἰπαϊοβοβ ααϊομαὲ ἀοοοθαί.» (6 ϑόλδθνοϊα.: 
οϑὺ «ᾧ. Μαοῖτιβ βϑοδθνοΐα ᾿'δαρινθ», τηοτὺ ὑγὸβ ἂἃρό οὴ 84 ἃν. 4.-Ὁ. 

4. Οὗ Οἰοόγου, Τρ ρρ. Ὑ1Π,.χ: «Ω. ϑοαουοίαηι ατὐεσυ θην πιθηιουῖα ἔθη}: 68 
θεῖο Μανδῖοο. . . ζασονο οπιρίδιι5 δομυοηϊοηαϊ βιυυὶ ροξοβέαξοηι.» Το18., ΧΠ, 
χα: Ομ. Ῥοριροίιιδ, δοιαὶ βἰλνιδ, δογϑιιῖ, ἢνῈ φυαθδοηέθ, χιίηι 688θὴην ἐἶγῸ τη 
6718. ὁαογοῖξι, οὶ Ῥ Ὑοέϊο Βοαίοηο, ἄπο αγβούμηι, ἐμέο δία οαδένα 6οἷ- 
ἰοοιιίιι8 65.» Τὰ «ρὝΘΙΤΘ 68 Μᾶγβοθν οὰ ἴὰ «ρ΄, υτΘ βοοίαϊθ», ο᾽δδῦ 1ὰ 
τηδτηθ ὁΠο586. ΟἸσόγοῃ ἀναὶϊθ ἃ]οῦ8 18 ἃη8. 1.6 ἄθυῃῖον ἰοχίθ ααὶΐ νἱθηΐ α᾽ δίτο 
οἰϊό τηοηΐθθ απ 66 π ἔπὺ ρὰ8 βοὺβ 168 οὐἂγοβ 46 Ξ'γ116 4} βουνῦ: Ρ]ὰ- 
ἰδυααθ δασα ΟΟΤΊΠ15. οἱ ἀπθίααθ ΘΟΠ ἀΒΊΟ ΠΗ. 

ὅ. Εἰϑ᾽ ὁρῶν εἰς στάσιν. ... μοναρχίαν. Οομπδέναϊδοζ: ὁρῶν τὰ πριΐγ- 
ματα ἐμπίπτοντα εἰς στάσιν, ἐχ δὲ τῆς στάσεως εἷς ἄκρατον μοναρχίαν. 

0. Ἐπὶ τὸν σχολαστὴν .. .. ἀνελϑὼν βίον. Ατηγοῦ: «1 86. τϑπιοῖξ ἃ 
Ῥοβύπαθ οὖ ἃ 1ὰ νίθ οοῃηίθιηρ]αὐϊνθ.» --- Σχολαστήν οηρ!ογό δα]οού νοπηθηΐ, 
ΘΟΙΏΠ6. βου αῖῦ σχολαοτιχόν. 

7. Τοῦβ 668 αδέβ!!]β βοπὺ τόβαχηδβ ἄθ οα απ Οἰοόσου αἰῤ ἀθ 1α]-τηδτηθ δ π5 
16 Βυγιένδ, οἢ. χο, 8 808---812. 

8. Προσαγγέλλειν οὐσίαν, ἴαϊγΘ, ΔΠΠΟΏΟΘΘΥ, ἴαϊγο ὐβοθο ἀπὸ γϑηΐθ ὅθ 
ὈΊΘΠΗ8. 

9. ὕπ «ὐὔϊοϊο ἄθ ἴὰ «Ἰοὶ 46 ρυοβογιρέϊοι ν ἄθ ὅν} ρονίαϊυ αὰθ 165 ὈΐΘηΒ 
(168 ῬΥΌΒΟΥ 8. βουαϊθηὺ οοηἴβαιιόβ οὐ νη π8 δτχ Θηοῃὸρ 5 ΡΠ Ια 65. Βοβοῖαβ 
ἀὐαηὺ ὁὐό ἀβϑαβδὶπό ἃ Ἐοιηθ, ΟΠ ΥΒΟρΡΌπα5 ἢὐ, ἀργὸβ 58. ποῦ, ἱΠΒΟΡΪΓΘ 500 
ΘΙ 811 168 1ἰδύθ5 ἄθ ργοβογρύϊου, οὐ νοὶϊὺ ἄδηβ ἀπ6] ἱπίόνϑί. 

10. ΟἸοόγοῃ (ργ0 οϑβοῖο, τι αἰδ: «ἀἀμοῦιβ τυ δι. τριηυθίηι Θηιῖδδον, 66 

-.« νυν σῶν λει νὰν υν ΥῊΣ 
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υἱὸς χαὶ χληρονόμος τοῦ τεϑνηκότος ἠγανάκτει χαὶ τὴν οὐσίαν 
ἐτεεδείχνυε πεντήχοντα χαὶ διακοσίων ταλάντων ἀξίαν οὐσαν (1), 

δ᾽ τε Σύλλας ἐλεγχόμενος ἐχαλέπαινε χαὶ δίχην πατροχτονίας 
ἐπὴγε τῷ Ῥωσχίῳ, τοῦ Χρυσογόνου χατασχευάσαντος, ἐβοήϑει. 
δ᾽ οὐδείς, ἀλλ᾽ ἀπετρέποντο τοῦ Σύλλα τὴν χαλεπότητα δεδοιχό- 
τες, οὕτω δὴ δι’ ἐρημίαν τοῦ μειραχίου τῷ Κιχέρωνι προσφυ- 
γόντος, οἱ φίλοι συμπαρώρμιων, ὡς οὐχ ἂν αὐτῷ λαμπροτέραν 
αὖϑις ἀρχὴν πρὸς δόξαν ἑτέραν οὐδὲ χαλλίω γενησομένην (33). 
᾿ἀναδεξάμενος οὖν τὴν συνηγορίαν καὶ χατορϑώσας ἐθαυμάσϑη (Ἔν 
δεδιὼς δὲ τὸν Σύλλαν, ἀπεδήμησεν εἰς τὴν “Ἑλλάδα (3), διασπεί- 

αἱ ὀἰαϊθ ροὺν Τογαΐθαν ἀπὸ δαΐγα ἕδφου ἀθ αἶσα 3000 βοβίθβσοθβ (πὴ Ῥθὰ 
τηοΐη5 46 800 ἔγαποβ). Ρ]αΐασαπθ ἃ οὶ δοτητηῖβ (οὰ ΤΟΡγο 11) ἀΠ6 ΘΥΤΘΌΓΣ 
οομῃβίβίδηῦ ἃ δηΐθπᾶγ ρὰν περὶ ἀ685 ἀθπῖουβ (ἀοπαγὶδ), Ἰϑβατ6 18. ἀναϊθπΐ, 
ἃ ἀποίαθθ οἤοβα ργὸβ, [ἃ τηδπιθ να]θαν απ6 1ὰ ἀγδομπηθ αὐζίαθθ (ἀθῃ ον 
Ξε 84 σοῃίίμηοβ: ἀγδοῦμηθ -- 98 οοπεί 65): 11 αυδάσαρ!6 ἄοπο 1ἃ ΒΟΠΊΤΏΘ. 

11. 280 ἐα]οπὲβ ἴοπῦ 1 600 Ο00 ἀτδομιηθβ. Οἰἱδόγομ αἱξ (ἴοο. οἰξ.)}: « Βομπᾶ 
Ῥαΐγῖβ μαΐαβοο ὅθχ. Ἠοβοῖϊ, μας δερηξ βοσαρίθδ.» Αγργὸβ βεσασίοβ, 11 ἴδαὶ 
5015- Θη θην 6, Β6 οι ἰὰ οοαίατηθ, 100 000 βοβέθγοθβ. ΟΥ βοϊχαπίθ ἴοὶβ 100 000 
βοβδίουοοβ ἕοπὸ 6 000 000 5θβίθγοθβ οὰ 1800 000 ἀδηίουβ. Οδίξθ ἔοϊβ 16 οοτηρίθ 
46 ῬΙαΐαταπθ δὲ Ὀοη (οἵ. 1 ποῖ ργδοδαθηξο). 

12. Οὕτω δὴ... γενησομένην. Ἀτηγοῦ: «Ῥαγ ἀπΟΥ 16 Ῥᾶπντο 6 η6 ΒΟΙΉΠῚΘ 
Ἐοβοῖαβ 86 νογαπὲ ἀοβεϊξα6 ἄθ ἰοὰβ απἰτοϑ ἑαὺ οοπέγαϊποῦ (6 ΓΟΘΟΙΓΤῚΡ ἃ 
Οἰςόγοι, ἀπατιθὶ 565. ἃ πιῖβ ΘΟπβο ΠΠθροπὲ 4α}} οπέγορτγιβὺ μαγαϊτηθηῦ οοὐίθ ἀ6- 
ἔρηβθ, Ῥοῦγοθ 4] π σϑοοανσγθγοῖῦ ἠατηαῖβ τη 51] Ὁ61160 οοοαβίομ Ω8 81 Βοπο- 
ΤΆΡ]6 Θοτητηθποθπηθπξ ἀθ 86 τηθίἐγο δὴ στόραξαϊίοπ, αὰθ οοΙαγ-Ἰὰ.» Τὰ σοη- 
βἰγιοίΐοι ὡς οὐχ ἄν αὐτῷ. .. γενησομένην οϑὺ ὅπ ἰοῦγπαγο. Ρδν Ἰ᾽δοοαυ- 
δ} αἷέ ἀΌβο!α, αὶ οδὲ ἔγδαπθοπίθ θη στο. (δὲ ὡς βαῖνὶ ἀὰὰ ρῬανυοῖρο οβῦ 
ΘΟΠΠῚΘ 53 γὙ ἀναῖϊξ: εϊδαπέ χμ6. Οἵ. Χόπορμουμ (Πόνιογαδίθα, 1, τι, 20): 
Τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνϑρώπων εἴργουσιν, ὡς τὴν τούτων 
ὁμιλίαν κατάλυσιν οὖσαν τῆς ἀρετῆς, οὰ ὡς... . οὖσαν ὀᾳαϊνασῦ 6 ἔγϑης 815 
ἃ: ρεπβαηέ χιο, ἐγοιυαηξ ηιιθ. Ἰθαν Θοτηπηθγοοῖ 68ὲ 16 ἀρδίσπούϊοη 49 ἰὰ νοτία. 
-- Ῥδηβ 1ὰ ρῬυόβοπέβ ρῆτγαβα 46 ΡΙαἰαγαπθ, ἑτέραν ἰοτηθθ 5ὰ} ἀρχήν (δῦ πῃ 
5:1: δόξαν). 

18. 1,6 ρῥ]αίάογον ῬγοῸ 86. Ποβοῖο Αηιοῦΐηο ἴαϊθ Ῥαγύϊθ ἀθ5. θῦντϑβ σθῃ- 
Βουνόθβ 46 ΟἸοόγοῃ. ΟἸοόγομι ἀναὶϊύ 37 Ὧπη8 Ἰουβαι ρ]αῖάα οοὐΐθ αῇαϊγθ. 

14. 1,65 οῆοβθβ. πὸ 86 ραββόγοῃὲέ ροὶπὲ οοϊητηθ 165 ργόβοπί ΡΒ] αἴαγααθ. 
ΟἸοόγοι. ρ᾽αϊᾶα ροηᾷαπὲ ρἷυβ ἀπ ἀππόθ θποοτο ἀνδηῦ ἄθ ραγύϊγ Ῥοὺν ἰἃ 
αγὸθθ, 66 ααἱ ἐοσαγέα 16 τηοῦϊῇ 46 1ὰ ογαϊπέθ 46 ὅ0}1Δ. ΟΥ 165 ομαρ. ΧΟ οὐ 
ΧΟῚ ἀὰ Βυνένβ, ἀοπξ νοϊοὶ ψαθίαποβ οχίγαϊίβ: « Παηιο ργίηια σατιδα ριθίϊοα 
φῬΥῸ ὅοᾳ. Ποβοῖο αϊσξα ἑαπέιηι σοπιηιοπ αἰτογῖβ παδιῖξ ἢ πορηιῖα ο88εξ χαο 

. πο αἴσηα ποβίσο ραξγοοσίηϊο υἱἀεγοίιν. 1)είησορε ἐπ ηνιξαο, ψαβ πὸϑ αἰ- 
᾿ἰσεμέον οἰαδογαΐαβ δὲ ἑαπιηιαηι οἰμοιδγαίαβ αὐἀξογοναηιιβ... ΕἘγαὲ 6ὁ ἐέμε- 
ῬοΥὲ τη ποδὶβ βιωηηια σγαοίϊξαβ οἰ ἢ γηιϊξα8 ΘΟΥ̓ΡΟΥ8, Ῥτοσογην εὐ ἐθηι6 
οοίϊιμη, φιῖ Ππαδίξιι5 σὲ μας ἤσιγα πορ Ῥγοσιῖ αὔό886 ρμιειξαΐξην α υἱέαθ γεγῖ- 
δμῖο, 8ὲ ἀροοῆϊέ Ἰαΐον δὲ Ἰαξογιοηε πιαφπα οοπέοηξῖο. Ἐοηιε πιασὶβ ἴο6 608, 
φιῖθειβ ογαηὶ σαγιβ, δοηιπιουοθαΐ, φιιοά οπιπῖα 8ἴηι γεηυϊβδίοηδ, βίη υαγιοξαξο, 
οἱ διιηια ποοῖβ δὲ ἐοέϊιιβ σΟΥ̓ΡΟΥῚΒ φοπέθηξίομε αϊσεθαηι.... Οὐμηηι ΘΕ ΒΕΥΘηι 
γοηἰδδίοηα δὲ πιοαογαξΐοηο υοοῖβ οἱ οοηιηυμμξαίο σόπεγ ἀϊδοπαὲ ἢῖε δὲ ρεγιοιϊηι 
υἱέξαγε ροβ86 δὲ ἐσηιρογαἰζιδ ἀΐοογο, τ σοηπβιεοιμαϊηθηι αἰοομαϊὶ πυμξαγόηι, εα 
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ρας λόγον, ὡς τοῦ σώματος αὐτῷ ϑεραπείας δεομένου (5). Καὶ 
κι Ὧν ᾽ 4 Ὁ 9.) ’ χν 

γὰρ ἣν ὄντως τὴν ἕξιν ἰσχνὸς χαὶ ἄσαρχος, ἀρρωστίᾳ τοῦ στο- 
’ ᾿ , ΄ 2 . “- Ω 

μάχου μιχρὰ καὶ γλίσχρα μόγις ὀψὲ τῆς ὥρας προσφερόμενος (8). 
ε ἊΝ ᾿ ᾿ . 4 τ ἢ ΄ . . δ, ἫΝ 4Ἵ Ν 
ἡ δὲ φωνὴ πολλὴ μὲν καὶ ἀγαϑή, σκληρὰ δὲ καὶ ἀπλαστος, ὑτιὸ 
δὲ τοῦ λόγου σφοδρότητα χαὶ πάϑος ἔχοντος ἀεὶ διὰ τῶν ἄνω 
τόνων ἐλαυνομένη, φόβον παρεῖχεν ὑπτὲρ τοῦ σώματος (11). 

ΟΠΑΡΙΤΕᾺΝ ἸΥ. 

ι τὶ Ἂν ᾿ 
᾿Ἰφικόμενος δ᾽ εἰς ᾿ϑήνας, “Ανειόχου τοῦ ᾿“΄σχαλωνίτου (ἢ 

- 7 “' ͵ 2 .» ᾿ 

διήκουσε, τῇ μὲν εὐροίᾳ τῶν λόγων αὐτοῦ καὶ χάριτι κηλούμε- 
Ὁ ,»ὔ - ’ ᾽ ἢ 2 ΕῚ “- Ψ, ν 

γος, ἃ δ᾽ ἐν τοῖς δόγμασιν ἐνεωτέριζεν οὐχ ἐπαινῶν. Ηδὴ γὰρ 
»»ὔ» ν -" , ᾿ 2 , 9 ς 2 , ν Ν 
ἐξίστατο τῆς νέας λεγομένης «“χαδημείας () ὃ «ΑἸντίοχος καὶ τὴν 

Καρνεάδου στάσιν(3) ἐγχατέλειττεν, εἴτε χαμπτόμενος ὑπὸ τῆς 
ἐναργείας καὶ τῶν αἰσϑήσεων(3), εἴτε, ὡς φασιν ἔνιοι, φιλοτιμίᾳ 
τινὲ χαὶ διαφορᾷ πρὸς τοὺς Κλειτομάχου καὶ Φίλωνος συνήϑεις (δ) φρο θος τοῦς ἐτομαχ ς “εις 

ν τ ικἦ Ν .» λῇ Τ , λό ΒΡ] - λ ’ 6 

τὴν Στωϊχὸν ἔχ μεταβολῆς ϑερατιεύων λόγον ἐν τοῖς πλείστοις (δ). 
« ᾿ , Ι] -" νὴ ϑ. Ρ] φ -" - 

Ο δὲ Κιχέρων ἐχεῖνα (ἢ ἡγάπα κἀχείνοις προσεῖχε μᾶλλον, δια- 
γοούμενος, εἰ παντάπασιν ἐχπέσοι τοῦ τὰ κοινὰ πράσσειν (δ). 

οὐνδα πηι ὧν Αϑίαηι ργοοϊδοομαὶ βιυυϊξ. Τέαχυι πυνυι οβ8εηι Ὀὐθγιγυύενην ὑθγϑαΐιιδ 
ἣν ὀαιιδὲβ οὐ 7αηἤὶὺ ἤηη ἔογ0 οοἰοθγαΐμην ηιθιίηι ἨοΉϊογν, 6886, Ποηια δίην Ῥ7Ὸ- 
ἐοΐιιδ.» 

1ὅ. “ιασπείρας λόγον, ὡς ... δεομένου. Αταγοῦ : «Ἐ᾽ αἰδαμὺ σουτῖν 16 Ὀναῖὶ 
46. ο᾽ ὁϑέοἱέ ῬοΟὰν 856. ἴα!" ῬΘΉΒΟΥ ἀθ αυθίαᾳαθ ᾿παϊβροβιθοη ἃ Ἢ βϑῃΐοῖῦ θη 
8ἃ ῬΟΡΒΟΏΠΘ.» Οοὐδο οοπῃδύγαοίοη ἀὰ ϑόπῖ1} ΔΌΒΟΪα ἀνθὸ ὡς οδϑὺ δαθῖνα- 
Ἰοηίθ ἃ 66116 αἱ νἱθηὺ α᾽ δίγ8 ΘΧΡΙαόθ ἃ Ιὰ ποίθ 12 ἀπ ργόβθηξ ομδριῦγθ 
Ῥαᾶν 1 δοουβαυ ΔΌΒΟ]α ἀνθὸ ἃ φη δῖ ΘοΟμ]ο πού. 

16. προσφερόμενος, ταδηρθδηΐ. 
17. ογ. 165 ῬΓΟΡΓΘΒ ῬΆΓῸ]65 46 ΟἸοόροῃ. οἰύδθβ οἰ -ἄθββιιβ, ἃ ἴὰ ποίθ 14 

4 οθ ομδριίγο. 
Ομ. ΤΥ. 1. Οὗ 1ὰ ποὺβ 18 οἰ-αργὸβ ἀὰ ρυόβθηῦ ΠΡ. τν. 
2. ὅν ἴὰ Νοινυοῖϊε Αςδααόηνῖο, οὐ 8ὰ. Οδνπόδαθ, ΟἸϊ οι οὐ ῬΒΙΪοπ, 

ΝΟΥ. 65 πούθβ 1 οὐ 2 ἀὰ οἢ. τι. Απὐϊοομαβ ἔαὺ ὀϊὸνϑ ἂθ ῬΆΠΟΩ ; 1] ἀοππαῖΐ 
80}. Θηϑοίρπθμιθηῦ ἃ Αὐμὸμθ8 ἀδη8 16 ρυτηπαβο 4ἀθ Ῥιο]όπηόο. 

ὃν. Στάσιν, ΘΟΙΏΤΩΘ βουαιὺ αἵρεσιν. 
4. Εἴτε καμπτόμεγος. .. τῶν αἰσϑήσεων. ΑἸαγοῦ: «Οὐ Ροῦτοθ 466 ]᾽ἐν]- 

ἄθποθ τηδηϊθδίθ ἀθβ οἤοβοβ οὖ ἴὰ οουύαϊπούδ ἄἀθβ 586θὴ8 ἴθ ἔθιϑὺ ἢθομῖν οὐ 
ΟΒΔΗΡῸΥ ἀ' ορ᾽πἴοη.» μὰ ποῦγθ}]6 Αοδαδιηϊθ πἰαὶϊύ 1 ὄν! άθποθ (ἐνάργεια) οὐ. 
" ̓ δοοοράαἱῦ δαοαηθ οου ϊθαθ ἃῖῖχ ΡΟΥΘ  ϊΟη8 ΔῚΣ 168 5618 (αἰσϑήσεις). 

ὃ. Συνήϑεις τ--ς μαϑητᾶς. 
6. Οὐ ΟἸοόγου. (ἀφα(όηιϊηιιθδ, Π|, χτπὴ: « Αηδϊοοῖμιβ αρρεϊϊαθ εἶεν" «Αοαάε- 

Ἰνΐοιι8, ογωΐ χιϊάφηι, δὲ ρεγραῖιοα ημιἑαυϊδϑοί, σον ιαγεδϑίηυιι8 ϑίοίοιιδ.» --- Θε- 
ραπεύειν Ῥοαὺ 86 ὑσαδαϊνθ ἰοὶ ρὰν αὐπόγοι ἃ, οὐ λόγον ῬᾺΣ ϑυϑέδημθ. οὰ 
ἀοοίγίηο. 

7. Ἐχεῖνα οὐ ϑηϑαϊίθ ἐχείγοις ο᾽ ϑϑὺ-ἃ- αἴστθ 1ὰ ῬΒ]]ΟΒΟΡΪΘθ. 
8. Τὰ χοινὰ πράσσειν, 5 ΟΟΟΌΡΟΥ (165 ἴαϊγοβ ῬΡᾳ Πα 68. 
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: δεῦρο () μετενεγχάμενος τὸν βίον ἔχ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς πολι- 
τείας, ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ φιλοσοφίας χαταζῆν. 

᾿Επεὶ δ᾽ αὐτῷ Σύλλας τε προσηγγέλϑη τεϑνηχώς, καὶ τὸ σῶμα 
τοῖς γυμνασίοις ἀναρρωννύμενον εἰς ἕξιν ἐβάδιζε νεανικήν, ἢ τε 
φωνὴ λαμβάνουσα πλάσιν ἡδεῖα μὲν πρὸς ἀχοὴν ἐτέϑρατιτο καὶ 
πολλή (19), μετρίως δὲ πρὸς τὴν ἕξιν τοῦ σώματος ἥρμοστο (1), 
πολλὰ μὲν τῶν ἀπὸ Ῥώμης φίλων γραφόντων χαὶ δεομένων, 
πολλὰ δ᾽ ᾿Αντιόχου παραχελευομένου τοῖς χοινοῖς ἐπιβαλεῖν 
πράγμασιν, αὖϑις ὥστιεῤ ὄργανον ἐξηρτύετο τὸν ῥητορικὸν λόγον 
χαὶ ἀνεχίνει τὴν τιολιτιχὴν δύναμιν ([59), αὑτόν τε ταῖς μελέταις 
διαπονῶν καὶ τοὺς ἐπαινουμένους μετιὼν ῥήτορας (3). Ὅϑεν εἰς 
᾿σίαν καὶ Ῥόδον ἔπλευσε, χαὶ τῶν μὲν ᾿““σιανῶν ῥητόρων Ξενοχλεῖ 
τῷ ̓ ᾿δραμυττηνῷ καὶ “Ἱιονυσίῳ τῷ Ἡάγνητι χαὶ ἸΠ]ενίππῳ τῷ Καρὶ 
συνεσχόλασεν, ἐν δὲ Ῥόδῳ δήτορι μὲν ᾿“΄πολλωνίῳ τῷ ἸΠόλωνος (13), τς ΑΙ ιιιι  συ τυ  υππλΧύΊυι ΨΩ ΨΥ ὩΣ 

Γ᾿ 

9: “1εῦρο, ΘΟΠΊΠΏΘ 5] Υ ἀναϊδ εἰς ἐχεῖνα. 
10. «πϑδεῖα ἐτέϑραπτο χαὶ πολλή, 58 νοὶχ 5 δίαϊθ πουγτῖθ ατὸ ροϊμπὲ α᾽ δέγ6 

ἀευέπῖι ἀρυδΆ}}}6. οὐ Ῥ]θίῃηθ. ΝΜαὶβ ΡΙαἴαταθθ ἃ αἰ, ἃ 1ὰ ἤπ ἀπ ομαριίγ τι, 
488, ἀὰ ἀνδηΐ Ὧ6 ραγέϊ ροῦν 14 Θγὸσθ 1ὰ νοὶχ 46 ΟἸοόγου ὀξαϊξ πολλὴ 
μὲν χιὶ ἀγαϑή. Οδ πϑϑὲ ἄοπο ρὰβ δὴ ατὸσθ 4861186 οϑὰὲ ἄθνθπαθ πολλή: οἱ 

[ 66 τιοῦ, 81:8 16 ραββᾶρθ ααὶ ἔτ Τ᾿ ΟὈ]οὺ ἀ6 οθίξθ ποίθ, ἀοιῦ δέν οομβιαδγό 
ΘΟτητη6 ἰ6 Ῥχυοααϊ απο αἰἐόγαϊί οι ἀὰ ἐθχίθ, ἃ τηοἱη8 απ 1 ῸΠ ὨἾ ΔΙΤΩΘ ΤΙ] ΘὰΧ 
δἀπηθύίσο αὰθ ῬΙαίΐαγαθθ αἱ ὄουξ οοίΐθ ῥᾶρθ, οοϊῆτηθ 1] Ἰὰἱ ἃυγῖνθ, ἄνθο 
πόρ]σθποθ. 1.6 ῬΒΠ]οΙορτθ Ηδπον ἃ ρτοροβό; δὰ 1ἰϑὰ 46 πολλή, 46 1116 ποι- 
χίλη, ο6. πὶ ᾿ταϊύ, 6ῃ. οἰΐοί, δβ88θΖ Ὀΐθῃ. 

11. Οὗ, Ιὰ ἥπ ἀθ 1α οἰξαίίου ἀθ Ιὰ ποία 14 ἄὰ Ῥγόβ. ομδρ., οὰ ΤῸπ νοῖϊδ, 
ῬοὰΣ 16 αἶστο δὴ ραββδῃηξ, αὰθ Ρ]αΐασαθθ οοῃεϊπαθ ἰοαὺ 16 ἐθιηρ8 ἃ ΔἸ όταν: 
Ὧπ Ῥθὰ 16 σόοι (68 ἔαϊῖβ, Ῥοὺγ 16 πιρέέσο αὐ δοοογτα ἀνθὸ οϑέξθ ορίῃϊο απ6 
14 ογαϊηΐθ 4(θ ὅ' να δυγαῖϊδ, ΡΟΣ ἀἢ ἰθιρβ, ἀδέοασπό ΟἸοόγοη ἀ6 1᾽ὰγξ 
ογαύοῖτο. 

12. ᾿“νεχένει. ... δύναμιν «ἔχου! αύθτη τθυατα ῬῸ ΘΠ ΘΑΡ ΠῚ ἀτδοίαπααγατη 
ΘΟΌΒαπΘ βορίΐζαιῃ ϑαβοίἑαν τ. » 

18. ΟἸἹοόγου, Ἰα]-πηδτηθ σασοπΐθ ἀδη8 186 Β)"μέτιδ (0πᾶγρ. ΧΟ) αἾ] ὀϊπαϊα 8ὲ- 
μΠξαπόηιοηξ ἃ Αἰπὸποβ Τ᾿ ὁ]οατθποθ οὐ 1ὰ ΡΕΠ]ΠΟβορμῖθ: «μι υϑηίββοηι Αὐδι6- 
Ἰια8, 866) ὨΙΘΉ 865 ΟἸ ΑἸ τοΟΙΟ. .. ποὐιϊδδίηιο οὐ Ῥγιαθηἐ ϑϑίηιο Ὁ ]υ]ΟδΟρῖνο 
{εἰ βεμαϊιηεχιιο μ]ι]οβορ]ιαο πτιριχιίαηι ἐηξεγηυϊβϑιίηι α ρΥϊηναηιο αὐἀτοδοοηῖία 
οἰϊξιηι δὲ 80 ΠΡῸ᾽ ατοίην ἤος γι διι8. διιηληιῖο αἰοίογο δὲ ἀοοίογε τοπουαυΐ. 
-Εοάσμηι ἑαηιεη ἐθηιροῦ Αἰ]ιθηὖ8 ἀρια 1)εηιοέγ νη ϑψγιώη υοέογεηι θὲ πον ἴσηο- 
ῥὑύΐομι ἀϊοοηδ πιαρ δένει βἐμαϊοβα θαθγοογὶ ϑοϊοθαηι. » 

14. “Συσχολάζειν τινί, υεγδαγὶ ἴηι αἰλοιιγιιβ δοϊιοῖα. ϑῸ 665 νογδρθβ, οἵ., ἀδη85 
16 Βυγμέιν8, 66. ααὶ νἱδηῦ ἃ ἴα δυιΐϊία ἀα ἰδχέδ οἰτό ἃ 1α ποῖο ΡῬυδοδαθηΐο: «Ρυϑὲ α 
η16.45ϊα (ο᾽ οϑί-ἃ-αἴτ 1 5816 Μίπϑασθ) ἐοέα ρεγαφγαΐξα 68ὲ οἰ βιιηιηνὶβ φυϊάθηι οΥα- 
ἐογίθιιδ τιϑει8 8ιιγηη, χιῖνε δοίην ϑουσοθανῦ ἐρϑὲ8 ᾿ιρογελδιιβ; χμογηι ογαΐ Ῥγη 6608 
Μοπίρριιβ ϑδέγαξοηίδοηβὶβ (1ὰ ν1116 ἄἀθ ϑιἰγαϊοπίοόθ ὁΐαϊξ δὴ δγ16) 160 71ι- 
αϊσῖο ἐοέα Α5ῖα {1118 ἐοηιρονίθιι5 αἰ δον ἐἰδδίηνβ; οἱ, 8ὲ τυ παθοῦο ηἠνοϊοδἐϊαγιηι 
πες τπορεϊαγηιν Αἐξέϊοογν οδὲ, Ἰυὶς ΟΥ̓ΑΙΟΥ ἐη εἰ ὴ8 πιο αγὶ γοοῖε ροϊεϑέ. 
«Αἀδιαιιβδίηιο ατιξοηι Ὠϊδοιει {ἱἰξ Το δῖ Μασηθδ; ογαΐ οἰΐαηι 2 5οἸυ 1ιι8 
πάλι, Αἀγαηιμέξοηιιβ Χοηποοῖοε. ΠῚ ἐμηι ἔην Αβὲα γἱιδέογηι ρυϊηοῖρεβ τηιο- 
γαθαπέι. Οιῖδι8 πον σοι ἐοηπέι5 Ἡϊιοάνη υϑτυὶ ἠιεχιο αὐ φάφηι, χυιθην Ποηιαα 
αὐαἰϊυογαηι, οϊορθηι αρρίοαυὶ... Πα γερορὶ πιὸ δίοηηῖο ροδὲ πον πιοᾶο 
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φιλοσόφῳ δὲ Ποσειδωνίῳ (15). “έγεται δὲ τὸν ᾿Α΄πολλώνιον (15), οὐ 
συνιέντα τὴν Ῥωμαϊκὴν διάλεχτον, δεηϑῆναι τοῦ Κικέρωνος ᾿Ελλη- 
γιστὲ μελετῆσαι (11)" τὸν ὁ᾽ ὑπαχοῦσαι προϑύμως, οἰόμενον οὕτως 
»" Ὥ ΔΝ }] ’ “0.3 δι 66. (ΕΥ͂ } ΄ Ν 
ἔσεσϑαι βελτίονα τὴν ἐπανόρϑωσιν" ἐπεὶ δ᾽ οὕτως ἐμελέτησε, τοὺς 

᾿ » -» ν - ν 3 »- 
μὲν αἀλλους ἐχττετελῆχϑαι καὶ διαμιλλᾶσϑαι τερὸς ἀλλήλους τοῖς ἐπεαί- 

Ὄπ ςς ὙΒΟΣ , ΔΕ, ͵ ἜΡΝΟΣ, - ἢ 
γοις, τὸν δ᾽ «“Τπολλώνιον οὔτ᾽ ἀχροώμενον αὐτοῦ διαχυϑῆναι χαὶ 

, ῃ 2 
σχιαυσαμένου σύννουν καϑέζεσϑαι πολὺν χρόνον, ἀχϑομένου δὲ 

-» , 3 ᾿ - , , - ν 

τοῦ Κικέρωνος εὐϑὺς εἰπεῖν «Σὲ μέν, ὦ Κικέρων, ἐπαινῶ καὶ 
- - , ς - Α - 

ϑαυμάζω, τῆς δὲ “Ελλάδος οἰχτείρω τὴν τύχην, ὁρῶν, ἃ μόνα τῶν 
- ζ -ὦ , ν - ς , - ἕ 

χαλῶν ἡμῖν ὑπελείτιδτο, καὶ ταῦτα “Ῥωμαίοις διὰ σοῦ προσγινο- 

μενα, τταιδείαν καὶ λόγον (138).» 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ν. 
1 ν 

Ὁ δ' οὖν Κιχέρων, ἐλπίδων μεστὸς ἐτιὶ τὴν πολιτείαν φερόμε- 
᾿ - 2 , ν ς 3.5 

γος, ὑπὸ χρησμοῦ τινος ἀπημβλύνϑη τὴν ὁρμήν (). ᾿Ερομένῳ γὰρ 
αὐτῷ τὸν ἐν “ελφοῖς ϑεόν, ἂν ἐνδοξότατος γένοιτο, τιροσέταξεν 

, - ᾽, Ψ - “- 

ἡ Πυϑία τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἀλλὰ μὴ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν, 
ἡγεμόνα ποιεῖσϑαι τοῦ βίου. Καὶ τόν γε τιρῶτον ἐν Ῥώμῃ χρό- 

3 - - ᾿ - 2 - 2 -Ἤ ὕ ἫΝ» ᾿ γον εὐλαβῶς διῆγε καὶ ταῖς ἀρχαῖς ὀκνηρῶς προσῇξε καὶ παρη- 
μελεῖτο (3), ταῦτα δὴ τὰ Ῥωμαίων τοῖς βαναυσοτάτοις προχειρα 
χαὶ συνήϑη ῥήματα, Γραικχὸς καὶ σχολαστικὸς ἀχούων(ϑ). 

οαογ οί αίίογ, 56 ργορθ ημμίαξιι8. Ναρι οἱ οογἐθηξο τϊνΐα υοοὶβ τοβοάθυαΐ εἰ 
φιαϑὲ ἀοξογυογαί ογαίΐίο, Ἰαϊογιθινδηιιο υἷγο8 δὲ οΟΥ̓ΡΟΥὶ πιραϊοον δ Παθιξιυι8 αο- 
ὀοϑϑολαἶ.ν ᾿Απολλωνίῳ τῷ Μόλωνος. Τθι ποῖ ἀὰ ρμὸγθ οῃ ἃ ἔαϊὺ ἅἢ ΒΌΓΠΟΙΩ 
6 ἰαἰΐπ, ἄἀθ βουίΐθδ. αὰθ ὁ6 Ῥϑυβοῃηδρθ οϑὺ ἈΡΡϑὶ6. Ῥὰδγ" 165. ὁουναῖηβ Ἰαύϊηδ 
«ἀρνοϊϊονῖιι8 Μοῖο, Ῥὰ 15. τηδτηθ οῖο ἰοὺ οουτ. 

15. Ῥοβιἀοπία8, Ῥῃ]Όβορηθ βἰοϊοίθη, αἰ Αραμ θὴ ϑυσγῖθ, αΙβοῖρ] ἀ6 Ῥὰ- 
πρύϊα8, οὐ βασποιητηό ἴ6 Πμοάϊο ἃ οασ88 ἀὰ Ἰοηρ ὕθιηρβ 4] βόϊουσπα ἃ 
ΒΠοᾶΘ5, νἱπῦ ἃ Βοῖηθ θῃ δὅ2 ἃν. 7.-. δ ἔαὺ βδὶ τἀπὶ σόορταρμθ διαηϊπθηῦ. 
Τοῦ 565 δου βοηὺ ρου. 

16. (6. Μοΐομ, ἀόδρυϊδ ἃ Βοῖιθ ρὰγ 165 ΒΠμοάϊθηβ θὲ 15 80 Ῥοὰν Υ ἀό- 
ἰϑπᾶνο 105 ἰηὐότϑίβ ἀθ 1ὰ οἰϊδ, γ᾽ 7οαϊῦ ἀπ {6116 ανϑαυ, αὐ} οδύϊηΐ, --- 
ἀἰδυϊπούϊοι. ααἱ πη αναὶξ ὁἰό ἀοοογαόθ ἃ ἀθοιη ὀἰγδηρῸν ἀνδηὺ ᾿αἱ, --- 46 ῬδΥ]Ον 
ἄδηβ 16 βόπαῦ β8η85 ἰπέοσργὸΐθ (16 σγθς δίαϊύ 58ὰ, ἄδηβ ὁ ὑθρβ, 46 ἐοαῦθ 
Ῥθυβοηηθ ρραγίθηδηῦ ἃ ἰὰ μαύρ βοοιϊοίό). 

17. ᾿Ελληνιστὶ μελετῆσαι, «4 νου]αδῦ ρᾶ} τηδηΐουθ ἀ᾽ Θχθυοῖοθ ἀθοϊδ πον 
6. ΡὝΎΘΟ ἀοναπῦ 1ὰγ.» (Ατηγοί.). 

18. Παιδείαν χαὶ λόγον, «16 βραγοῖν οὖ Τ᾽ δΙοαῦθποθ.» (ἀτηγού.) 
Ομ. Υ1 1. Τὴν ὁρμήν. Ἐπ ἔταπραῖβ: ἄαρηβ βοὴ) ὅϊδῃ. 
9. ΟἸοόγτοι, ἀοηὺ 16 νογᾶρδ δὴ ατὸθο οὖ δὴ Αϑίϑ Μίηθασο ἀναϊῦ ἀπνό ἀθὰχ 

δη5, τουϊουῦ ἃ Βοὴθ δὰ 77; 11 οϑὺ ἃ]ουβ ἄδηβ 88 ὑγϑηῤίδτηθ ἃπηδθ. 1 86 
γηϑὺ ἰοὰῦ 46. βυϊδο ἃ ρῥ]αἰ θυ θ] αδίθανβ οαθιβθ5. ᾿ππρουύαμῦθβ, οὗ Ῥυθπα γὑδηρ' 
ῬΑντηΐ 165 ῬΓΘΙΛΪΘΙ5. οὐαύθιυα ἄθ Βοιηθ. Πι Δηπόθ βυϊνδαηΐθ, 1} Ὀγῖρτιθ ἰὰ α1168- 
ἔπχθ οὖ δῦ ὁϊὰ ἃ 1 απδηϊτηϊξό. Ῥ]αΐαγαπθ, οοτητὴθ ἡ γοὶδ, ἈΡΓΔΩΡΘ ΘΠΘΟΙΘ 
101 16 στόοϊῦ 4θ5. ὀνόποιηθηΐβ ἃ 88 ἴδφοῃ. 

8. Ταῦτα δὴ... ἀκούων. Ατηγοῦ: «ΟὟ οἢ 1 ἈΡροιοἱῦ οοτητηππθιηθηῦ 16 
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᾿Επεὶ δὲ, καὶ φύσει φιλότιμος ὧν χαὶ παροξυνόμενος ὑπὸ τοῖ: 
σπιατρὸς χαὶ τῶν φίλων, ἐπέδωχεν εἰς τὸ συνηγορεῖν ἑαυτόν, οὐχ 
ἠρέμα τῷ πρωτείῳ προσῆλϑεν, ἀλλ᾿ εὐϑὺς ἐξέλαμψε τῇ δόξῃ 
χαὶ διέφερε πολὺ τῶν ἀγωνιζομένων ἐπ᾽ ἀγορᾶς. “έγεται δὲ 
χαὶ αὐτὸς οὐδὲν ἧττον νοσήσας τοῦ “Ζημοσθϑένους περὶ τὴν ὑτιό- 
χρισιν(3), τοῦτο μὲν (5) ἹΡωσχίῳ τῷ κωμῳδῷ (6), τοῦτο δ᾽ «Ζἰσώπῳτῷ 
τραγῳδῷᾳ() προσέχειν ἐπιμελῶς. Τὸν δ᾽ “ἴσωπτον τοῦτον ἵστο- 
ροῦσιν ὑποχρινόμενον ἐν ϑεάτρῳ τὸν περὶ τῆς τιμωρίας τοῦ 
Θυέστου βουλευόμενον ᾿,““τρέα, τῶν ὑπηρετῶν τινος ἄφνω παρα- 
δραμόντος, ἔξω τῶν ἑαυτοῦ λογισμῶν διὰ τὸ πάϑος Ὀὃντα(δ), τῷ 
σκήπτρῳ πατάξαι χαὶ ἀνελεῖν. Οὐ μιχρὰ δὴ πρὸς τὸ πείϑειν 
ὑτῆρχεν ἐχ τοῦ ὑποχρίνεσϑαι δοπὴ τῷ Κιχέρωνι. Καὶ τούς γε 
τῷ. μεγάλα βοᾶν (Ὁ χρωμένους δήτορας ἐπισχώπτων ἔλεγε δι᾽ 
ἀσϑένειαν ἐπὶ τὴν κραυγὴν ὥσπερ χωλοὺς ἐφ᾽ ἵππον πηδᾶν. Ἣ 
δὲ περὶ τὰ σχώμματα καὶ τὴν παιδιὰν ταύτην εὐτραπελία δικανι- 
χόν μὲν ἐδόχει (19) χαὶ γλαφυρὸν εἶναι, χρώμενος δ᾽ αὐτῇ χατα- 
χόρως πολλοὺς ἐλύτιει χαὶ χαχοηϑείας ἐλάμβανε δόξαν. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕΒ ΥἹ. 

Ν , ᾿ Ν 2 

᾿“ποδειχϑεὶς δὲ ταμίας ἐν σιτοδείᾳ καὶ λαχὼν Σικελίαν, ἠνώ- 

ατθο οὖ 1 ββοῃο ον, ααἱ βοπῦ ἀθχ ῬΆΓΟΪΘΒ απ 165 ἃ ϊβαηβ οὐ 6116 τηδηΐθ 8 
46. σ'ϑηβ τῃθοπδηίαθιθβ ἃ ἤοσηθ, ομὐ 85862 δοοοιβύπτηδ αἰ Ἄγ οἷ Θὴ ἴὰ ὈΟΌΟΘΠΘ.» 

4. Περὶ τὴν ὑπόκρισιν, «αὐϑηὺ δὰ ροδβίθ οὐ ἃ 1ὰ ργοπαποίαίίοη.» (Ατηγοί.) 
ὅ. Τοῦτο μὲν. ... τοῦτο δὲ, απο ρατέ..., (6 Τ᾽αυίγο. 
6. Ω. Βοβοίυβ 11π8, 16. Ῥ]18 ρυδηᾷ δοΐθισ. οοτηΐατιθ ἄθ ἤοτηθ, τηοτὲ 6 ἢ 

᾿᾽δπὰ 62 ἃν. 7.-0. ΟἸοέγσοι. Ῥᾶγ]6 (6 1πὶ θὴ νἱπρὲ ϑηγοιϊίβ 46 865 ὀουίβ, πο- 
ὑδτητηθηΐ ἀδη8 16 ᾿)Ὸ Αγοϊιῖα (ον. ν1Π}): « (ὐεὖβ ποβέγμηι ἑαηι απΐηιο ασγοςίὶ 
αο ἀμνὸ {μὶξ ὦ Ἠοβοὺδ ἠιογέα πλροῦ πο ΘΟηϊηιουογ οί 5 πὶ οὶ ὁδὲ 86Ή 6: 
μιογένιι8, ἑαηιοηι ῬΥΟΡέοΥ οαοεοϊϊοηέοηι αὐΐέεθι ας υϑρβέαΐοηι υἱαοναΐμν Οηλγΐηο 
ηιοΥ ἨΟΉ ἰδ ιιῖ586.» 

7. Αλβορυβ δαΐ ἄδῃβ 1ὰ ἐγαρδαϊθ 1ὰἃ τηδπηθ βαργότηδίϊθ αὰθ Βοβοῖαβ 88 
1ὰ οοτηξαϊθ. ΠῚ ἰθπαὶϊῦ ἀνθὸ Ὧπθ ρου δηθ ἠϊαθδέγία 165 ῬΥΘΙΉΪΘΥΒ Τό]65 ἐγαρὶ- 
6168, ΘΟΙΊΤΩΘ οοὰχ Ο᾽Αρδιηθιήηοι, 4 Α.7αχ, α᾽Απατοσήδαπθ, οἕο. ΟἸοόγσομ 16 
οἰδθ τηδίηΐθ ἴοἱβ 88 568 ᾿ΌΥΤΘΒ, Ῥ81 ΘΧΘΙΏΡ]6 ἄδηβ 16 7ὴ6 αϊυϊπαϊίοηε 
(1, χχχντ): « γὲάὶ ἐη 2 βορο ἑαμίιων αὐάογοηι υτέξιιηι αἴ ηιοΐμανηι πὲ 
Θμηι υἱβδ φμαοράσηι αὐϑέγααῖδ86 αὶ 86ηβιε ηιοηἐὲβ υἱαογ οί.» 

8. ΓΕξω.... ὄντα. Ατηγοί: «Τὰν, οϑέδηξ ΠΟΥΒ. 46 800 τηθβηηθ ῬΟῸΙ 1᾽ αἴἴδο- 
ὑΐοπ γϑμθγηθηΐθ (θὲ Ῥοὺν ᾿᾿Ἀγάθαν ααἢ ἀνοῖῦ 46 Ῥῖθῃ τοργέβθπίου δὰ υἱ 1 
[αγῖθαβθ Ῥαββίοη 6 ο6 ΤΌΥ).» 

9. Μεγάλα βοᾶν, οΥτἶον ἴοντι. Μεγάλα δϑὲ ἰοὶ σοτήτηθ ἂπὶ δάγουθθ; ο᾽ δδϑὺ ὯΠῸ 
ἴαφοιι Πποτηδυίαθπθ 46 5᾽ΘΧΡ ΊΤΉΘΥ. 

10. 7 δὲ... ἐδόκει. Αταγοῦ: «ΟΥἨ ἀπδηῦ ἃ οοβίθ Ἰογθαβοίδ θ᾽ 86 τηθο- 
αὍΘΡ οὖ ΤϑῃσΟ ΤΟΙ Δ Ιη81 Ρ]αἰβατητηθηΐ, ο᾽θδί Ὀΐθη οἤοβθ βθδηΐθ ἃ ααἱϊ 86 
γΘα] τη θβ]ον ἀθ ρ] αἰ θυ 8.» 
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»" , 32 - - 3 

χλησε τοῖς ἀνϑρώϑοις () ἐν ἀρχῇ σῖτον εἰς Ῥώμην ἀτιοστέλλειν 
3 - 

ἀναγχαζόμενος. “ὕστερον δὲ τῆς ἐπιμελείας καὶ δικαιοσύνης χαὶ 
2 “- - - 

πρᾳότητος αὐτοῦ πεῖραν λαμβάνοντες, ὡς οὐδένα τῶν πώποϑ᾽ 
ς , »» 931) ᾿ ᾿ ν - Μ ι ΚΝ Ὸ , , 2, 
ηγεμόνων δείμησαν. Ἐπεὶ δὲ ττολλοὶ τῶν αττὸ Ῥώμης νέων ἐν- 

᾿ , - , . 

δοξοι καὶ γεγονότες χαλῶς (5) αἰτίαν ἔχοντες ἀταξίας χαὶ μαλα- 
2 " 

χίας περὶ τὸν πόλεμον ἀνεπέμφϑησαν ἐχτὶ τὸν στρατηγὸν τῆς Σι- 
χελίας, συνεῖττεν αὐτοῖς ὁ Κικέρων ἐ ἐπιφανῶς χαὶ πιεριεττοίησεν (ὃ). 

Ἐπὶ τούτοις οὖν μέγα. φρονῶν, εἰς Ῥώμην βαδίζων, γελοῖόν τι 
παϑεῖν φησι (ἢ). Συντυχὼν γὰρ ἀνδρὶ τῶν ἐπιφανῶν φίλῳ δὸο- 
χοῦντι περὶ Καμπανίαν, ἐρέσϑαι (Ὁ), τίνα δὴ τῶν :τετεραγμένων ὑτε᾽ 

2 - ’ - . - ᾿ ΕΤΙ, 

αὐτοῦ λόγον ἔχουσι Ῥωμαῖοι χαὶ τί φρονοῦσιν, (ὧς ὀνόματος καὶ. 
δόξης τῶν πεπραγμένων αὑτῷ τὴν πόλιν ἅπασαν ἐμπεπληκώς (6. 
τὸν δ' εἰπεῖν «Ποῦ γὰρ ἧς, ὠ Κικέρων, τὸν χρόνον τοῦτον :» 

Τότε μὲν οὖν αὐτὸν ἐξαϑυμῆσαι :ταντάπασιν, εἴ γε καϑάπερ εἰς 

πέλαγος ἀχανὲς τὴν πόλιν ἐμπιεσὼν(Π) ὃ περὶ αὐτοῦ λόγος οὐδὲν 

ΘΟ". Υ11 1. Τοῖς ἀνϑρώποις, 165 Κ΄ΙΟΙΠ6η8. 
2. Γεγογνότες καλῶς. ὟοΥ. ἴὰ ποίθ 1 ἀὰ ομᾶρ. 16Γ, 
8. Περιεποίησεν, ΟΘΟΙΏΤΗΘ 561 810 ἔσωσεν. Ἐπίοη 62 περιποιῶ τινὰ ἈΪΏΒΙ: 

{αοῖο μὲ βιωρογ δι. 
4. Τὐαπθοᾶοίθ οἱ τρρογύδθ, δἰῃμϑὶ 46 Ῥ] αβίθασβ ὑγαϊβ πὰ Θοτητηθποθιηθηΐ 

αἀὰ οΠαρΙίγο, 586 τοίσουνθηῦ ἀ8η5. 16 ἀἰβοοῦσα ἀθ ΟἸοόσου Ῥγοὸ ἡ. Ῥ]αμοῖο 
(οι. χχυτμ)οΕν «ΟΝῸ) ὉΟΥΘΟΥ Ἠ6 ηλϊ αἰϊφιϊα, 7ιο68, υἱάοαν αὐγοσαγο, 8ὲ ὅ6 
γχιαοϑέμγα Ἴπθα αἴαονο..... Ὑόγο Ἠιο]ο οι 0. ἀδαηι: 816 ἔν εἰοἰϑεϊηνααηι, 
μῖδ!, Πποηυΐηο8 αἰϊμα Ποηϊαθ ηϑὲ (6 χιιαοδέμγα ἠϊθα Ἰοχαῖ. ῬΥιοηεὶ ἔην. ϑμήη- 
μιὰ οαγτέαΐο ηιαφϊηιιηι τ ηιθγ ιν Ἠιβογαηι: ποφοοσϊαξογίθιι8. ΘοΉν15, ἡιογσαἰογῖθιι8 
7ιδέιι8, νιωηοίριδιι8 ᾿ὐθογαἴλδ, 50οὐ αἰϑέϊηθη)8, οηιγυλδιι8 ογαηι υἵδιιδ ἴῃ, Οἠιΐ 
οἤῆοῖο αὐ ρογυ δδίηιιιϑ: οαοοσί αὶ χιΐάοην ογαρὶ α ϑἱοιϊὴβ ΠΟΉΟΥο8. ὅπ ἤῖὸ Ἰη- 
αμαλ. Τίαημο ας 8.0.6 ἀοοοαοθαηι τὲ ηυϊυὶ ροριίηι Πονηαημίηι τγο οηιηῖΐα 
ἀοϊανιιγυηι ριέαγθηι. Αἱ ὁγ0 σχιμίηὶ οαδβὲι αἱοριι8 ἐϊ8 ἐἐίγογῖ5 {αοϊοη αὶ οατιδα 
ἀοοεάοηβ 6 ργουϊησία Ῥιωίοοϊοβ Κογΐο υθηνίβϑοηι, χει μιν τηνὲ οἱ Ἰαμἐϊβδίηνὶ ἐγ, 
118 ἰοοὶβ δοίη 6886, δομοϊαϊ ῬαθΉ6, 7μϊο68, αι ὁ ἢῖ6 χιΐάαηι φιιαοβέββοὶ 
αο ἀϊο Ἰονια οαϊΐββϑοηι οἱ ηοηιχιϊάρμαηι 6886 πουὶ. (ὑμὲ σιν γοϑροηα ἐϑϑοηι, 
16 α γγουϊηοῖα ἀοοοᾶογε: Εἰ αι ηιοιογοιῖο, ἐγιᾳιίξ, εὐ ορίηονῦ, ἐὸ Αὐνῖοα. 
Ἡμκιῖς ἐρ0 δίογιαοϊιαη8 ξαβέϊαϊοθο: ΤΉληιΟ 6α; δὲοιϊία, ἴπψιαηι. ἽἍ τώ χιϊααηι, 
γιαϑβὲ χΐ οηιηῖα βοῖγοί: Οὐ ϑ ἐπι πιοβοῖβ, ἐηιηνῖξ, Παίς φιιαοβίογθηι ϑιψνασιιδὶδ 
{8867 (Οδϑδύ ἄδηβ 16 αἀἰβύγιοι οποϑί, ἀοηΐ 16 ομδί "θα ὀξαϊς ΤΑ]γθόο, οὐ ποὴ 
ἀδηβ 16 αἰβύγιου 46 ϑυγδοιιδθ ---- ο65 ἄθιχ ν 165 βοηῦ 165 ἄθαχ ροϊηΐβ ὅθ ἴὰ 
ΒΊΟΠ16. 165. Ὁ]. δ]οϊρηδβ Ππἢ 46 1 ααΐτο --- αὰθ ΟἸοόγοι ὁξαϊν απρϑϑίθαν.) Οεα 
φεμῖία ὃ ἀοδέϊέϊ βδἐοηιαοίναγὶ οὐ Ἠιδ αἰγίηὶ θῳ: ἐϊ8 [δαὶ φιυὶ αα αητία8 ϑοριβϑοηέ. 
ΤΡοβίοδα, ... ἀοδἐϊέὶ γιά ἄδ6 ηι6 αταιὶξιγὶ οβϑοηὲ Ποηιῖηιοβ δοφίξαγο. » ΡΙαυξαγαυθ 
ἃ ὁπδηρό τῇ Ῥοῖ οὐ σἂϊδ οοὺ δηχιβαηῦ τδοϊί. 

ὅ. ᾿Ερέσϑαι, οὗ Ῥ]υβ Ἰοίῃ, εἴχιεῖν, ἐξαϑυμῆσαι, ὑφελεῖν, ἀδροπαδπέ ἰοὰ- 
0.18 46 φησί. 

0. Ως... ἐμπελτιηκώς «Ῥθηβαηῦ Ὀΐθη ἃΥΟΙ ΤΘΙΏΡΙΣ ἰοαΐο 1ὰ σ1}]16 ἄθ ἴὰ 
Β]οἶνθ ἀθ 8Β0ῃη ποπὶ ϑὺ (16 868 Βοβίθϑ.» (Δτηγού,) 

7. Καϑάπερ εἷς πέλαγος ἀχανὲς τὴν πόλιν ἐμπεσών: οομβίμιοί0 ἢ Τρόαπθοηΐθ 
Θη Ω»,Ίθ0. ἃ ἰὰ ἔρδηραῖθο, Οἡ δυγαϊί: ἐμπεσὼν εἷς τὴν πόλιν χκαϑάπερ εἷς 
πέλαγος ἀχανές. 1ὴ6 Ἰηδτηθ, ἃ Ιὰ ἤἥη 46 1ὰ Ῥἤγαβθ, θηΐθηᾷθ: ἁμιλλώμενος 
πρὸς τὴν δόξαν ὠδ πρὸς ἀόριστον πρᾶγμα. 



ΡΠ ΠΤΑΒΟΟΕ, ΥἹΕ ΡῈ ΟἸΟΙ͂ΒΟΝ 41ῦ 

εἰς δόξαν ἐπίδηλον πεποίηκεν" ὕστερον δέ, λογισμὸν ἑαυτῷ δι- 
- -- 2 - 

δούς, πολὺ τῆς φιλοτιμίας ὑφελεῖν, εἷς πρὸς ἀόριστον πρᾶγμα 
ν ΄ ᾿ ᾿ ΄ Ν ΒΡ ν 

τὴν δόξαν ἁμιλλώμενος καὶ πέρας ἐφιχτὴὸν οὐκ ἔχουσαν. Οὐ μὴν 
ἀλλὰ τό γε χαίρειν ἐπαινούμενον οὐ δεόντως καὶ τιρὸς δόξαν ἐμ- 

, : » - ͵ ἐξ παϑέστερον ἔχειν ἄχρι παντὸς αὐτῷ παρέμεινε χαὶ τιολλάκις τῶν 
2 - 2 ’ - 8 

ὀρϑῶν ξξετάραξε λογισμῶν (δ). 

ΟΗΑΡΙΤΈΝ ΥἹΙ. 

ς 7 Π - ᾿ ’ Ε δι ς - 

“Ἵπτομενος δὲ τῆς πολιτείας προϑυμότερον, αἰσχρῶν ἡγεῖτο 
τοὺς μὲν βαναύσους, ὀργάνοις χαὶ σκεύεσι χρωμένους ἀψύχοις, 
μηδενὸς ἀγνοεῖν ὄνομα μηδὲ χώραν ἢ δύναμιν αὐτῶν (1), τὸν δὲ 
σεολιτιχόν, ᾧ ἡ δὲ ἀνθρώπων αἱ χοιναὶ πράξεις περαίνονται, ᾳ- 

΄ Ν - 3. Ν Ν - »"» -“ [Φ᾽ 

ϑύμως χαὲ ἀμελῶς ἔχειν περὶ τὴν τῶν πολιτῶν γνῶσιν. Ὅϑεν 
2 - 2 . Ν 

οὐ μόνον τῶν ὀνομάτων μνημονεύειν εἴϑιζεν ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ 
᾿. - ἀν τωρ" 

τὸν τύπον, ἐν ᾧ τῶν γνωρίμων(3) ἕχαστος ῳχεῖ, χαὶ χωρίον, 
Ξ'ι Ἂ Ν , Ἵ - , 

οὐ (3) κέκτηται, χαὶ φίλους, οἵστισι χρῆται, χαὶ γείτονας γινώ- 

σχεῖν" χαὶ “πᾶσαν ὁδὸν τῆς ᾿Ιταλίας διαπορευομένῳ Κικέρωνι 
πρόχειρον ἣν εἰπεῖν, χαὶ ἐσιιδεῖξαι τοὺς τῶν φίλων ἀγροὺς καὶ 
τὰς ἐπαύλεις. 

Οὐσίαν δὲ μιχρὰν μέν, Ἱχανὴν δὲ χαὶ ταῖς δαπάναις ἐπαρχῆ 
χεχτημένος, ἐθαυμάζετο μήτε μισϑοὺς μήτε δῶρα προσιέμενος 
ἀπὸ τῆς συνηγορίας, μάλιστα δ' ὅτε τὴν κατὰ Βέρρου δίκην ανέ- 
λαβε. Τοῦτον γάρ, στρατηγὸν γεγονότα τῆς Σικελίας καὶ πολλὰ 
σπτεπονηρευμένον, τῶν Σιχελιωτῶν διωχόντων, εἷλεν, οὐχ εἰγών, 
ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ τρόπον τινὰ(2) τοῦ μὴ εἰπεῖν. Τῶν γὰρ στρατη- 
γῶν() τῷ Βέρρῃ χαριζομένων χαὶ τὴν χρίσιν ὑπερϑέσεσι καὶ 

8, Τό γε χαίρειν... ἐξετάραξε λογισμῶν. Ατηγοῦ: « Τουΐοίο!β "εβδέγθ οχ- 
ἰτδιηθιηθηΐ (Ατηνοί ᾿ἰϑαὶξ ἰοὶ δια ερόντως δὰ ρα ἀθ οὗ δεόντως) Ἰογϑὰχ ἀ6 
86. ΒΘ ῃ π᾿ ἸΟΊΟΡ οὐ 1 βδεύγθ ραββίοππηό (ἐμπαϑέστερον ἔχειν, ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ἔουτηόθ 
Θοτήτηθ οὕτως ἔχειν, δέγ6 αἴη8) ἀπ ἀδδὶν αἰ πομπθαν [αἱ ἀοπιοῦσα ἰοα) Ὁ} 
ἰαηὺ 4} νοβοαΐ αδαθθβ ἃ 1ὰ ἥπ, οὖ 16 [δῖ ῥ᾽] αβίθυγβ ἴοϊβ ἀθνόνον ἀὰ ἀγοὶΐ 
ΘΒθιηη 46 ἃ Γϑίβοῃ.» 
Ὁ". ὙΠ] 1. “μηδενὸς .... αὐτῶν. ΟοπδέτυϊβοΖ ἀγγοεῖν ὄνομα κτλ. μηδενὸς 

αὐτῶν. 
3. Τῶν γνωρίμων, «65 Ποτητηθ8 46 ααθίαπθ απδ]1 6.» (Ατηγοί.) 
8. Ου, οὰἃ. 
4. Τρόπον τινά, 6. ααθίαπθ βογίβ. 
δ. Οδέξθ ρῆγαβα οοπέϊθης ἀθ ἴογίθα ἱποχαοιϊ 468 θη. 06. αἱ ΘΟΠΟΘΙΉΘ 

«168 Ῥγδίθαγβ», οοτήτηθ αἰξ Ρ]αίαταμθ, οὐ 1α ρυδίθπαπιθ τϑυηῖβθ 46 1 ΔΕ αῖτῸ 
ἃ Ἰὰ ἀογηϊὸγθ ἃπαίθποθ 46 ᾿᾿απηόθ. ΠΟ βογαὶϊδ ἐσὸρ Ἰοπρ ἰοὶ 46 γί] ἰὰ 
γέγι6 468 ἔαϊίβ. Ομ ἰγοῦγοτα 1 ὀχροβό 46 1ὰ βιδαδέϊου ἀδη5 ΟἸοόγοη, 19 
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διαχρούσεσι πολλαῖς εἰς τὴν ὑστάτην ἐχβαλλόντων, ὡς ἦν πρό- 
δηλον ὅτι τοῖς λόγοις ὁ τῆς ἡμέρας οὐχ ἐξαρχέσει χρόνος οὐδὲ 
λήψεται πέρας ἣ χρίσις, ἀναστὰς ὁ Κιχέρων ἔφη() μὴ δεῖσϑαι 
λόγων, ἀλλ᾽. ἐπαγαγὼν τοὺς μάρτυρας καὶ ἀναρίνας (1) ἐχέλευε (8) 
φέρειν τὴν ψῆφον τοὺς δικαστ 'ς. 
Ὅμως δὲ πολλὰ χαρίεντα (5) διαμνημονεύεται χαὶ περὶ ἐχείνην 

αὐτοῦ τὴν δίχην. Βέρρην(:9) γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τὸν ἐχτετμημένον 
χοῖρον καλοῦσιν. . Ὡς οὖν ἀπελευϑεριχὸς ἄνϑρωτπιος ἔνοχος τῷ 
ἰουδαΐζειν, ὄνομα Καικίλιος, ἐβούλετο παρωσάμενος τοὺς Σικε- 
λιώτας κατηγορεῖν τοῦ Βέρρου (11), « Τί ᾿Ιουδαίῳ πρὸς χοῖρον(13):» 
ἔφη ὃ Κικέρων. 

Τοῦ δὲ δήτορος Ὁρτηνσίου(15) τὴν μὲν εὐϑεῖαν(132) τῷ Βέρρῃ 
συνειττεῖν μὴ ϑελήσαντος, ἐν δὲ τῷ τιμήματι(15) πεισϑέντος πα- 

γογγθηι, αοἰ. 1, οῃ.. Χ οὐ χι. (δ. πη δίαϊψ Ῥὰβ 16 ργόίθιν. ἃ]Ὸ 5 Θὴ ΟΠαΓΡῸ οὲ 
ἀονδηῦ απἱ 18 Θασ8θ ἀναϊ ὁἰό ρουγθόθ αἱ ὀίαϊξ Ἀγ ]6 ἃ γογτὸβ, τηδὶβ 
Ῥίθῃ 165. ρβόύθαυνβ ἀόβίρμιόβ. ρου ᾿᾿δπηόθ βαϊναπίθ. Ομ δίαϊῦ δὰ τποὶβ α᾽δοῦξ: 
τηδῖ8, 1 Αἰ αῖτθ ῥ]αἸαόθ οὐ οομαυέθ ϑαϊναηῦ 16 ὁΟυ 5 ΤόρΈΠΟΙ 65. ΘΠ οβθβ, 86- 
γαϊῦ ΥΘΥΘΏΪ" ἃ Ὀ] ΒΘ 15 Δααίθποθϑ: νὰ 16 ΠΟΙ 6 ΘΟμΒ ἀν  Ὁ]6. 6 βθιηδῖηθβ 
αἋ6 νδοδῆοθβ ἄὰ ὑγὶραμη], ἃ ἀθὰχ τ ρυῖβο8 αἰ γθηΐθβ, ροπᾶδπὺ 1ὰ βθοοπᾶθ 
Ῥᾶυθθ ἀρ 1 δηηόθ, 6116 δαραϊύ ρὰ οἰδοὐύ νθιηθηΐῦ ἐγαῖπθι ἡπβαα᾽ ἃ ἡδην ον, τηο- 
τηθηῦ οὰ 1685 ποινθδιαχ τηϑρ]ϑυγ αὖθ θη γαἰθηῦ Θὲ ΟΠΔΥΡΘ. 

0. ΟἸοόγουῃ (Τὶ γόγγθηι, αοὲ. 1, οἈ.. χι)ὴ: « Τγμοίτηη ἐδένι αι 8, χιΐ οι: 
ρογρείμα οὐαΐίηηθ ρογοὶρὲὶ ροΐεϊε, ἔην αἴτα ἐοηρογα γεβογυθηνβ: τς Ποηυηθηὶ 
ἐαθειἴ.8, ἐοδεϊθιιδ, ργυαξίβ ρει οίδχιο ἰὐξέογὶβ αὐιοξογτξα ἐδιιδᾳια ἀδοιιβοηιιι8. » 

7. ᾿“νακρίνας, «168΄ ἀγαπὺ ἴαϊύ ΤΠ ΘΥΥΟρΡΊΙΘΙ..» (Ατηγοί,) 
8, Οῃ 8810 αὰθ 165 ᾿τπηρδγίαϊίβ ἐχέλευον, ἔλεγον, 5 Θιηριοιθηῦ ἕογὲ Ῥίθη Ἰὰ 

οὰ οἡ δαγαῖϊῦ ραὐδί αὐΐθηάα 1 δουβίθ. 
9. Χαρίεγτα αὐτοῦ, 468 Ρ]αἰδαῃίοθυϊθβ 46 18]. 
10. Βέρρην τῷ εγγθηι. Τ) 1116 ὰ}85 Ρ]αΐδγαιθ --- 5ὶ 800 ἰθχίθ ποῖ ἃ ὁό 

ὈΥΔΏΒΙΩΙΒ. 888. ΔΙ 6 γ Δ 0}. --- 56. ὑΓΟΙΩΡ6 8511 16 586η5 46 ὑδῦγ768, αἱ π6 ἀόβὶρηθ 
Ῥοϊηῦ ἀἢ ῬΟΥῸ αὐ ὍΏ ΘΗΡΊ 1886, Τη818 πῃ γνορτ δῦ. 

11. ῶς οὖν ἀπελευϑερικὸς .... χατηγορεῖν τοῦ Βέρρου. Ατηγοὺ: «ΟΥ Υ 
ἀνοῖὺ 11] ἀπ ποιητὴ Οὐ ΠἸὰ5 Π]χΖ αἴ βου Δῆλα ποῦν, ααἱ οδίοϊ βουβρφοπηό 
αἰ Δαπόγοι: ἃ Ιὰ Ιὸὺ 468 δυϊΐ. Οθβύαν δοιὰ νου]οῖῦ ἀθθουύίον 165 5᾽1οῖ- 
1165 46 οϑϑίθ δοουϑδύϊοῃ 46 ἴϑυύγθβ, οὐ απ ἴὰ οπᾶτοο 46 Ἰ᾽αοοίβου" ἰὰν ἔαδὲ 
θ411166 ἃ Ἰὰγ 5868].» Οὐ βαῦ οοηύγ οϑύϊθ ρυδίθπύϊοη ἀθ Οθο πὰ. αὐ᾽οβὲ αἰγῖρό 
16 ἀἰβοουβ (6 ΟἸοόγοῃ ἰηὐ θα] ΤΠ ιυϊναίο. δ Οδοῖιβ, 5: Πθὴ. αὐ οΥἹρῖπο, 
Β᾽ἌΡΡΟΙαἷῦ 46 ἔοιιβ 8605. ποιηδ: ᾧ. Οἰμθοίζις Νίσου; 11 ἀναὶϊν διδ ααθϑίθαν (6 
γουγὸβ θῃ 510116. ΠῚ π᾿θϑύ Ῥρὰ8 ἃ οοῃίομανθ ἀνθὸ 16 τμόΐθαν Οὐδ Π8, ἀαβϑὶ 
ΘΙ ΟΠθη, ἀοπῦ Ῥ]αΐαγαθ ῬΆγ]6. ἀὰ Ομαριύγο πὶ 6 1ὰ Κὲὲο 6 Ἰ)δηιοβεϊνδηδ. 

12. Τί ᾿Ιουδαίῳ πρὸς χοῖρον; Ουνᾶ «Ἱνμάαιοο, οιίηι ὉοΥΥ Ὁ ΤΡ ἈΟΥΓΘῸΣ 68 Δ α18 
ῬΟῸΡ 1ἴὰ νἱδπᾶθ 46 ῬουῸ θϑὺ ΘΟ. 

18, δ 16 ργδηᾶ ογαΐθαν Ηουύθηβίιβ, οοηβαϊίοζ 1 βέοῖγο (6 ἴα ᾿ὐξἐόγ αἴειγ 8 
γοριαΐηα ἀ6 '"ΓΘα 6]. 

14. «Τὴν εὐθείαν (ὁδὸν) [οσαβαῦ! ἀἄνουθῖα], οοτήτηθ ΡΒ Βαὰὶ τρόπον 
τινά (μοί 4 ἅὰ ργέβ. οπαρ.}], γδοία υἱα, αἰνοοίθτηθπῦ, οανθυθιηθηΐ. » 

16. Τιμήματι, βχαύϊοη ἀ685. ἀουητηαροβ-ϊ πίόν δίβ. Παπ8. 168 Ῥγοοὸβ οΥἾτη Π6 18, 
δὰ οὯ8 Οἱ, ἃ ἰὰ 516 46 ἴᾷ οοπάδτηπαίίζοι 46 ᾿᾿δοοιβό, 16 γα η8] ναὶ ἃ 
ΒΟΟΟΡῸΘΡ (65 ἀομπητηαροβ- ἰόν δίβ, 165 τηδιηθθ Ἰὰρ685 βἰόσθαϊθπρ 4ἀθ πουνθαῖ 
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ραγεγέσϑαι χαὶ λαβόντος ἐλεφαντίνην Σρφίγγα(15) μισϑόν (11), εἶπέ 
τι σπελαγίως(18) ὃ Κιχέρων πρὸς αὐτόν" τοῦ δὲ φήσαντος αἶνιγ- 
μάτων λύσεως ἀπείρως ἔχειν, « Καὶ μὴν ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἔφη, 
τὴν Σφίγγα ἔχεις.» 

ΟΗΑΡΙΤΕΒ ὙΠ]. 

Οὕτω δὲ τοῦ Βέρρου καταδικασϑέντος, ἑβδομήκοντα πέντε μυριά- 
δων τιμησάμενος τὴν δίκην ὃ Κιχέρων διαβολὴν ἔσχεν, ὡς ἐπ᾽ 
ἀργυρίῳ (ἢ) τὸ τίμημα χαϑυφειμένος (5). Οὐ μὴν αλλ᾽ οἱ Σικελιῶ- 
ται χάριν εἰδότες, ἀγορανομοῦντος αὐτοῦ, πολλὰ μὲν ἄγοντες ἀπὸ 
τῆς νήσου, ττολλὰ δὲ φέροντες ἧκον, ὧν οὐδὲν ἐ ἐποιήσατο χέρδος, 

ἀλλ᾽ ὅσον ἐπευωνίσαι τὴν ἀγορὰν ἀπεχρήσατο τῇ φιλοτιμίᾳ τῶν 
ἀνϑρώπων(ϑ). 

ῬΟῸΣ απ 16 ομ ἔτ θὰ ἐὰν ἀδθαξέξα ἀθναπὺ θὰχ ΡδῚ 165 ραγέϊθβ Ἰηξόγοββδθβ 
οὐ ἢχό ρῬᾶγ ἂπ ποῦγϑδι ᾿πρϑτηθηΐ. 

160. Ἐλεφαντίνην Σφίγγα. (δ βρῃίηχ αἸνοῖν (46 Ὀγόμζθ, βϑίοι ΘαΪ 16 : 
οὐ ΡΙπα ΤΑ ποίθπ αἷδ πηδτηθ ἀθ «Ὄγομζθ 4θ Οουηίῃ6.») δίαϊῦ 588π5 ἀοαέθ 
ἀπ 486 668 οὐ ͵θίβ ἀ᾽αῦῦ, θοτητηθ Ὑϑγγὸβ θη ἀναῖϊν ἰδηΐ γο]ό θῃ 510116. 

17. Μισϑόν. Τια Ἰοὶ ΟἸπεία ἀδίομπα αι θη «6 χιὲβ σανιβα8 ηιηογῖθιι8 40- 
πΐβηιο αἀδοορέϊβ ἀσεογεῖ»:; ΤΆΆΙΒ, 6 Ῥγδίίαμο, 1] ὀῤαῖῦ ἃ ἀβαρθ (6 165 ἀνοοαϑ 
δοοθρίαϑβθηῦ ἑουΐ ἄδ τηῦπιθ 468 οδάθαιχ. Οπ νἱδηὲ ἀθ νοΐ ὑῃ Ρϑὰ ρ]ὰβ 
μαπί, ἀδΠ5 66 Τηδτηθ σμιαρίίνο, απ6 ΟἸοέτοπ ἀναϊέ ἕαιύ 1 δατηϊγαὐϊομ 46 565 δοι- 
ἐοτηρογαΐῃβ, Ῥᾶγοθ ααἾ] 5᾽αρβίθπαις ΟΡ ΙπαΙΡοτηθηῦ. 46 τίϑῃ δοοϑρίο δὴ Ρᾶ- 
ΤΟΙ 688. 

18. πλαγίως. Ἀτηγοῦ: « ΟἸοόγομ 1αἱ 16 ἴα. ἀπθίαπο τιοῦ ροαπαπὲ ἃ 1 ἐγα- 
γ6156.» 

ΟΕ". ΥἱΠ.1 1. 78 τινυῖααᾶθβ (46 ἀγδοῆτη 65) τὸ 7Ζ60000 ἀγδοῆτηθβ (βῸ. 1ὰ 
γΔ]ΘῸΡ 4616 ἀνδοῆτηθ, νου. 1ὰ πῃ. 10 ἀπ 6οἢ.. τπ). ΟΥ ΟἸοόγοῃ ϑϑέϊπηθ ἃ 40 τ Ἱ]]Π]10 15 
ἀθ βϑβίθσοθβ [6 τηοῃΐδηῦ ἃ πυτηόγαϊγο οὐ ἦθ 18 ναῖθαν 465 οὈ]θίβ θχίοσαπόβ 
ῬΆΓ ονγὸβ δὰχ 510} 16 }5 (ασέΐο 15, ἃ 14 ΠΠ): «Οπμαασγίηρεοηεϊοβ βοβέου ἐϊιηι 65 
διοίία οομέγα ἴἰοθ8 αὐδίν]δδον: οἱ 1 ]ΠΘῦτθ, ἀδη8β ὯΠ6 ῬΥΟβορορόθ (3 Ο. 
Οαφοϊϊοην αὐυϊηαϊίο, ν): «Ἰ0 Ἠοηιῖη6,» 58᾽ ὅογθ 1ὰ 510116. δῇ β᾽ δαγθββαπῦ ἃ 
γεγγὸβ, « αὖϑ ἐδ 8οβέθυ ἐϊιηι ηυῖ 68. δ ἴοσα τορεΐον: 66 ααἱ ἔθγαϊῦ 25 τ ]]Π]Π10}}8 
46 ἀθηΐθῦβ (100 τη]! η8 ἀ6 βϑβϑίθυοθθ). Οπ δὲ Ἰοΐῃ ἀθβ 7580 000 ἀγδοῆτηθβ 
οὰ ἀθπῖθῦβ ἀοηῦ ρᾶγ]θ Ρ]αἴαταθπο. 1,6 ἐδιηοίρπιαρο 46 ποίσθ δαΐθαν ραγαῖΐ 
1οὶ ῬΙὰ8 576, ἃ οδανοη αα᾽θῃ δασαη δαΐγα οπματοιῦ ἀθ οοὐΐθ ὈΙΟρΥΔΡΉΪΘ. 

2. Ὁ Κιχέρων διαβολὴν ἔσχεν, . .. χαϑυφειμένος. Ατηγοῦ: « Οἴσογοπ ἔαΐ 
ΒΟΌΒΡΟΟΠΠ δ 46 5᾽ ββίγε 1αἴββό σΡΤΘΙ δὲ ΘΟΥΓΟΙΩΡΙΘ ΡΔΓ ἈΈΡΩΝ ῬΟῸΓΤ ΘΟΠΟΪ ΠΤ 
οΟμΐΓΘ ἸῸῪ 6 51 ρϑίϊθ ΒΟΙΏΠΊΘ.» 

8. Πολλὰ μὲν ἄγοντες ἀπὸ τῆς νήσου, .... τῶν ἐμμένων. Ατηγνοῦ: 
«Τὰν Δρροτίθγθηξ οἱ θηνονθύθηΐ ΡῬ] αι θα 5 ῬΥΘβθηΐβ 46 ἸΘῸ 1516, ἀοπὲ 1] 
Π6 ἐοαῦμᾶ Οἤ086 ἀπθ]οοπαπθ ἃ ἃ 500). ῬΆΓΕΙΘΌ]ΠΘΙ Ῥγοδί, οὐ ἀ88 46 ἰϑὰν ΠΡέ- 
τα! δ βϑυ]θιηθηῦ ἃ (ὅσον) ἔαϊτθ σαν ϑ] ον 165 ρυὶχ (ἐπευωνίσαι) 4168 Υἱνγδδ 
(τὴν ἀγοράν) οῃ ἴα υἱῖον (665 ἐγοΐὶβ ἀθυπίθυβ τηοίβ βοηὺ α͵]οαϊέβ ρᾷν 16 ἐγὰ- 
ἀποίθαν). --- μα. Βανν Πα ποθ 465 τηγομόβ [αϊβαϊ ραυθϊθ 465 αἰἐυηθαίομβ (6 
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ΒΥ ᾿ 

᾿Ἐχέχτητο δὲ χωρίον καλὸν ἐν ““2ρτποις((), χαὶ περὶ Νέαν τιό- 
ΟἹ ᾽ ΄ ν . “"» 
λιν (5) ἣν ἀγρός, καὶ περὶ Πομττηΐους ἕτερος, οὐ μεγάλοι " φερνή 
τε Τερεντίας τῆς γυναιχὸς προσεγένετο μυριάδων δώδεχα, καὶ 
κληρονομία τις εἰς ἐννέα συναχϑεῖσα δηναρίων μυριάδας. ᾿“πό 

, " δ' " “- “" 

τούτων ἐλευϑερίως ἅμα χαὶ σωφρόνως διῆγε μετὰ τῶν συμβι- 
“ «ς ΄  ᾷίε. ’ ᾿ , Ὕ Ν 

οὔντων ᾿Βλλήνων χαὶ “Ῥωμαίων φιλολόγων, σττάνιον, εἴξστοτε, τερὸ 
δυσμῶν ἡλίου καταχλινόμενος (6), οὐχ οὕτω (1) δι’ ἀσχολίαν, ὡς 
διὰ τὸ σῶμα τῷ στομάχῳ (8 ϑηρῶς διαχεί Ἦν δὲ καὶ μα τᾷ μάχῳ (8) μοχϑηρῶς διαχείμενον. Ην δὲ καὶ 

᾿ ΒΩ Ν “- 2 

τὴν ἄλλην περὶ τὸ σῶμα ϑερατείαν ἀχριβὴς καὶ περιττός, ὥστε 
χαὶ τρίψψεσι χαὶ τιεριπάτοις ἀριϑμῷ τεταγμένοις χρῆσϑαι. Καὶ 

- ν - 7 ᾿ -" 

τοῦτον τὸν τρόπον διαπαιδαγωγῶν τὴν ἕξιν ἄνοσον χαὶ διαρχῆ 
2 - ν - 

πρὸς πολλοὺς καὶ. μεγάλους ἀγῶνας χαὶ στόνους συνεῖχεν. 
Οἰχίαν δὲ τὴν μὲν τπιατρῴαν τῷ ἀδελφῷ (9) πιαρεχεύρησεν" αὐτὸς 

δ᾽ ᾧχει στερὶ τὸ 1Π|αλάτιον(19) ὑπὲρ τοῦ μὴ μαχρὰν βαδίζοντας 
ἐνοχλεῖσϑαι τοὺς ϑερατιεύοντας αὐτόν(:3}). ᾿Εϑεράπευον δὲ χαϑ᾽ 

1᾽΄64116. Οῃ οοπφοὶξ ααθ 1ὰ Ῥαΐβϑθα ἀὰ ῬΡΙΧ (468 50} 5ἰβύδηοβ Ῥομαφηὺ 1᾽ 6116 
αὯ6. ΟἸοόρομ οομίσραδύ ἃ τϑηᾶγθ οϑ] αἷ-οἱ Ῥορααῖγθ: 168. Θ᾽ Ὁ  ΠΘ 8. πθ Ροα- 
ναϊθηύ ἄοπο τπηϊθαὰχ τηδηϊξοβίθι" ἃ ΟἸοόγοι. θὰ ΤΘΘΟΠ Πἰθβᾶποθ. 

4. Ἐν ἴἄρποις, ποη Ῥοϊπὺ ἃ ΑΥὐρὶ δὴ. Αραϊίθ, τηδὶβ ἃ Αὐρίπαση δὴ [να ΐαπι, 
ἀδη8 16 Ῥᾷγ8 68 γοϊβαιθβ. 

ὅ. Νέαν πόλιν. Τι6 ποιηϊ πη! Νέα πόλις 58’ ὁοΥν δαβδὶ θὲ Ὧἢ 568] τηοῦ 
Νεάπολις ί(ανοο 1᾿δοοθηΐ 80} 1᾽α), ἀ᾽οὰ Ναρῖε8. 
πὶ Κατακλινόμεγος, 88 Θοπομδηῦ ΟΊ" ηϊαη 67, ο᾽ Θδὑ-ἃ-αἰτο 56 πιθίξδῃξ ἃ 

{80 18. 
7. Οὐχ οὕτω. .. ὡς, ποπ ρΡὲ5 ἰαπῦ.. .. 486. 
8. Τῷ στομάχῳ μοχϑηρῶς ϑιαχείμενον, 1016 ἀθ 1 θϑίοιηϑο, τϑὶϑαῖ ἀὰ 

οὐὐό 46 1᾽ϑβίουιβο. 51 1ὰ ῬΈΓΑΒΘ πᾶ Ῥ88 5001 “Δ αἰψόγαἰΐοπ, 6116 ἀοἷέ 5᾽ Θῃ- 
ἰθηαγθ δἰ ηβὶ: “7]1ὰ τὸ σῶμα ὃ διέχειτο μοχϑηρῶς κατὰ τὸν στόμαχον. 

9. Τῷ ἀδελφῷ, ᾳ. ΤΆΪ 5. Οἴοοτο. 
10. ἔΩιχει περὶ τὸ Παλάτιον. Βοίδβίϑυ:. Ῥυοηιοηαῖῖοβ αγοϊιόοϊοσίηιοδ, οἷν. τπιὶ 

«1,6 Ῥα]αῦη δῦ ἀπὸ ΘΟ] η6 46 ργὸβ 4 1800 γηδίγοβ 6 οἱγοοῃήξσθποο δὲ 
46 ϑ8ϑῦ τηδίγοβ. ἄθ μααῦ, απἱ οδῦ ρ]θόθ οοσητηθ ἀπὸ βουσί α 116 δὰ οθηΐσο 46 
661165 ἀοπὲ 1ὰ γσόπηϊοι ἃ. ἔουυηδ ἴὰ ν1}]16 ὀύθνπθ!]θ. αοϊαα᾽ 6116 βοὶδ ἴὰ Ρ]Ὲ8 
Ῥϑυϊίθ ἀθ ἐουΐθβ, «165 δαύγοβ, αἰδ ἀπ ὀουναῖη, βου] οηῦ 1 ΟΌΤΟΥ 6 ἸΘῈῸΓΒ 
» ΒΟΙΤΩΤΗΔΡῸΒ ΘΟΙΏΠΊΘ ΘᾺ ΒΟΌΨΘΙΔΪΠΘ.» - .. ΟἾ ρβῦ Ἰὰ αἀἂθ ααθ] 658-18 (685 
ῬΙὰ5. 1Ππδύγϑβ οἰὐουθηβ ἀναϊθηῦ δία] Θὰ. ἀθιηθανο; 118 ὑθηαϊοηῦ ἃ 86 ἸΟΡῸΓ 
ἴθ Ρ᾽8 Ῥγὸβ ῬΟββίὈ]6 ἀὰ ΕΌΓατα οὐ 4685. ἴα! τθ5. ΡΒ] α 65. ΝΟῖιβ ΘΟ Π ΙΒΒΟῚΒ 
16 βιυπμαύϊου δχαοίθ 46 1ὰ Ῥ]ὰ8 1Π]Παβέγ ἀθ ἐουῦθβ ο68 τη ίβοηβ, 661}16 46 ΟἹ- 
ΟύγΟΠ, 5] οϑὺ νυαὶ, δοϊήτηθ 16 ρϑθηβθῃξΐᾷ ΜΜ. Ὑιβοομπίὶ οὐ Ταποϊδπὶ, αα ἀπ 
σγυαπᾶθ οοπδύγαοίϊου ἀοπῦ οἡ Δρϑυφοὶῦ 165 γϑϑέθβ. δὰ δοίη ἂὰ Ὑόϊαθτθ ἃἢ- 
Ῥαγίθηδιυ δὰ ρογίίαπθο 46 Οαία]αβ; ἃ τηδΐβοη 46 ΟἸοόγοι, ποὰβ ἴθ ΒΆΨΌΠΒ, 
6 ἀοναϊῦ δίγο ἰοαὺ ἃ ἔαϊύ νοϊβϑίηθ. 11 ὀξαϊξ ἤδθυ ἃ μα ὈἸΓΟ. βὰν 16 Ρ]ὰ5. Ὀ6ὶ 
ΘΙ] δοοπιθηὺ 46 Πουηθ, τη ριον ηῖο εὐ ϑὲβ ἴοοο; 11 ποὺ αἰξ αα}} ἀοτηῖ- 
παὶῦ 46 Ἰὰ 16 ΕΌγαπι, οὐ 46 88. νὰ 6 5᾽ δίθπααϊξ 80} ἰοὰ8Β 168 συ ]ΘΥ8. ὧθ 
18 γ1116. » 

11. “Ὑπὲρ τοῦ μὴ μαχρὰν . .. αὐτόν. Αταγοῦ: «Α 061186 ἤπ αθ ΘΘῸΪΧ 
ααϊ 16 νἱϑηαγοϊθηύ νἹβι ου ΡῈ ΠΟΠΠΘῸΣ οὐ ααἱ ἸῺ ἰθγοϊθηῦ ἴὰ ΘΟ, ΠΘ 86 
ὑγα γα] ββθηΐ ρ88 ἰδπῦ αἾΔΙ]ΘΥ δὶ Ἰἰοΐηρ..» 
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ἡμέραν ἐπὶ ϑύρας φοιτῶντες οὐχ ἐλάττονες ἢ Κράσσον ἐπὶ τιλού- 
τῳ καὶ Πομπήϊον διὰ τὴν (ἐν τοῖς στρατεύμασι δύναμιν, ϑαυμα- 

ζομένους μάλιστα Ρωμαίων χαὶ μεγίστους ὄντας. ᾿Εϑεράπευε δὲ 

καὶ Πομττήϊος Κιχέρωνα, χαὶ μέγα πρὸς δύναμιν αὐτῷ καὶ δόξαν 

ἡ Κιχέρωνος συνέπραξε πολιτεία (13). 

ΟΗΑΡΙΤΕᾺΕ ΙΧ. 

τ , ν᾿ ΄ [ν κ᾿ 2 “ ν Ἢ 
Σερατηγίαν δὲ μετιόντων ἅμα σὺν αὐτῷ πολλῶν χαὶ γεγναίων, 
“- 3 " - 

πρῶτος ἁπάντων ἀνηγορεύϑη " καὶ τὰς χρίσεις ἔδοξε χαϑαρῶς 
ὲ Η “ τγδν 1 , ἯῚ , ᾿ , ΟῚ ΡΥ δ᾽ 

καὶ χανος βϑυβεῦσδεῖ ) “Ἵἔγεται δὲ “Ἵιπίνιος ἹΜάκερί ) ἀνὴρ 
χαὶ χαϑ' αὑτὸν ἰσχύων ἐν τῇ πόλει μέγα χαὶ Κράσσῳ χρώμενος 

“- ΄ “-- ΕῚ - - , 

βοηϑῷ, κρινόμενος κλοτιῆς ἐπι αὐτοῦ (5), τῇ δὲ δυνάμει. χαὶ σττου- 
π- δ τσ ΡΥ .Ν Ἂν - κ »" ’ 

δῇ πεποιϑὼς (4), ἔτι τὴν φῆφον τῶν χριτῶν διαφερόντων (Ὁ), 
2 ν ΒΩ Ξ , , 76 ᾿ Δ λ ν ν , , 

ἀπαλλαγεὶς οἴχαδὲ χείρασϑαί() τε τὴν χεφαλὴν καὶ κατὰ τάχος 
΄ ς , Ε “: 

χαϑαρὸν ἱμάτιον λαβών, ὡς νενιχηχώς, αὖὐϑις εἰς ἀγορὰν πιροϊέ- 
- ᾿ "» 2 -» 

γαι " τοῦ δὲ Κράσσου περὶ τὴν αὔλειον ἀπαντήσαντος αὐτῷ καὶ 
φράσαντος ὅτι πάσαις ἑάλωχε ταῖς φήφοις (1), ἀναστρέψας καὶ 

12. Αἰπβῖ, 16 ἐγίθαη Ο. Μδη 18 ἀγαηῦ ῬΙΌΡΟΒΟ ἀπ6 1οἱ θη σϑνΐπ 46 ἰὰ- 
4.6118 16 βοΐη 6 οοπύϊπιου 1ὰ σἼΘΥΤΘ ὀδηΐνα ΜΙ ἀαΐθ, 7υβαπο-]Ἰὰ αἰτῖρόθ 
Ῥδν Το Ὰ}} 8, βουαιῦ τ πιΐβ ἃ Ῥοτηρόθ, ΟἸοόσου ῬΥΌποπφα τἀ αἸἰβοοι8, 406 
ΠΟὰΒ Ῥοββόομβ ϑηοοσο (Β)Ὸ ἴἰεσε αρϊια), ἃ 1ὰ. βΒαϊΐθ ἀπαπθὶ 1 Ἰοὶ ἔαΐ 
γοϊέόθ (66 ἃν. 4.-.). 

ΟἸ. ΙΧ. 1. πη ποιηπηδὶῦ ἃ] 05 ἃ Βοτηθ πα ργδίθασβ; «οϑ]αϊ ααἱ τόπ- 
πἰββαϊξ 16 Ρ]ὰ8 ρυᾶπα ποιηῦτο 46 βυῇτγαροβ δίαϊῦ Ῥγοοϊατηό ργυόξθαυ ἀγθαΐῃ 
(ργαοίου αὐ ϑαγνιι8), ῬΥΘΙΏΙΘΙ τηδρ βύσαΐ 1υβέϊοιου 4 ἘΟΤΊ6.» 

ῶ, Ο(Ὄ 1 Ἰοϊπῖ5 Μδοοθυ, ιβίου!θη οὗ ογαίθαγ. 
8. Κρινόμενος χλοπῆς ἐπ᾽ αὐτοῦ. Ατηγοῦ: «Αὐοουβό ἀοναπῦ Ἰὰγ 46 Ἰαγοίῃ 

δὺ 46 τηδ]νγουβαύϊοη Θὴ. 800 οθϑίαῦ.» [11 Υ ἀναϊξ ογίηιθη, τορεϊηἀαγιηι (8.- 6 ῃ- 
ἰθπᾶα ρϑομη αγμη}), ὁ6. απ Ρ]αΐαγαπο ἐγααϊῦ οὶ Ρᾶν χρίσις χλοτιῆς, ἸοΥ8- 
αα ἀπ τρί βύγαῦ 5᾽ ὁξαϊξ Ῥϑυτηῖβ 468 θχϑοίϊοηβ οοηΐγθ 465 8876 8 ΤΌΤΉΆΪη8 ΟἹ 
4165. ἃ ]Π1ό8, οὖ 1605 ἀναὶϊῦ ἔογοδβ ἃ 1] Ῥᾶγϑι (68 βοιήτηθβ α᾽αυρϑηῦ ἱπΠ6Ὲ68 : 
Ἰ᾽αούίοπ, οαΐγα 165 Ῥϑὶπθβ Ἰόραϊθβ ααἾ᾽ 6116 θηὐγαϊπαιῦ ῬΟῸΡ 16 ΘΟΌ 4016, ἀναὶΐ 
ῬοὰΡ θαΐ 1ὰ τϑοϊατηδίϊθη 4468 ΒΟτηΤη 68 Οα ν]ΘῸ 5 οχίογαιιόθβ, γ68 γϑρείογο, α᾽ οὰ 
16 ποτὰ 46 γοροίμηααγηι. 

4, Τὴ ϑυνάμει χαὶ σπουδῇ πεποιϑώς. Ατηγοῦ: «856. οοηῆαπῦ ὅὰ ογδαϊέ 
(ϑυνάώμει) ααὮὮ] οαἰαοῖῦ ἀνοῖν, οὐ ἃ ἴὰ Ὀγῖίσαθ σνταηᾶθ (σπουδὴ) αἀὰθ ἔαϊβοιθηΐ 
565 ἈΤΉΪ5. ῬΟῸΣ Ὁ.» 

ἢ. ψῆφον διαφέρειν, νοΐθν. 
0. Ο'δίαϊ 1ὰ οοαΐατηθ ἃ Βοῖηθ 16, Ἰουβαθ Ὸη ὄξαϊξς βοὰβ 16 ΘΟὰΡ 

ἀπο δοσυβαύίοη, ὁ ἰαἰββᾶῦ Ῥοῦββου 88. ῬΆΓΌῸ6 οὖ 865 οἤδνθαχ, οὖ α ὍΝ ρΡογ- 
ἰᾷῦθ ἀπ ἴορϑ 8816 οὰ θ᾽ Θοι θα ΒΟΙΌΤΘ: δίγθ γαδό οὲ ἰοπάιθ. (6 ἔγαϊβ οὐ 
γϑία ἀὍπ6 ἰορθ ἐοαΐθ Ὀ]ΆΠΟΙΘ, ο᾽ ὐαϊξ ἀπ ἴθθπθ ἄθ ἴξέθ. 

7. Πάσαις. . ψήφοις. Ατηνοί: 4«ΠΠ νοῦ οϑίό οομάθιημό Ῥδγ ἰοπίθβ 168 
Βθῃΐθηοθβ ἀθ ἔἴουϑ 168 7αρ65.» 
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2 - “- -“ 

χαταχλινεὶς ἀποϑανεῖν. Τὸ δὲ πρᾶγμα τῷ Κικέρωνι δόξαν ἤνεγ- 
χεν ὡς ἐπιμελῶς βραβεύσαντι τὸ δικαστήριον (δ). ὃ 

2-πτ ν 2 2 Α 2, 

Ἐπεὶ δὲ Οὐατίνιος, ἀνὴρ ἔχων τι τραχὺ καὶ τιρὸς τοὺς ἄρχον- 
ἡ Ύ - , “ " Ν , 

τας Ολίγωρον ἐν ταῖς συνηγορίαις, χοιράδων δὲ τὸν τράχηλον 
πα", ᾿ » . 

περίπλεως, ἠτεῖτό τι καταστὰς παρὰ τοῦ Κιχέρωνος, καὶ μὴ δι- 
, 3 

δόντος, ἀλλὰ βουλευομένου σπιολὺν χρόνον, εἶπεν, ὡς οὐκ ἂν αὐ- 
τός γε διστάσειε ττερὶ τούτου στρατηγῶν, ἑτειστραφεὶς ὃ Κικέρων 

2 ψὺ Νν ΠῚ Ἵ ἢ 2 » - ’ 10 «..,11λ᾽ ἔγωγ᾽» εἶπεν «οὐχ ἔχω τηλικοῦτον τραχηλον (9).» 
" ἜΑ ΄ ὝΝ - » - δ] - 2). κα , ΄ 
ἔτι δ᾽ ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς ἔχοντι τῆς ἀρχῆς αὐτῷ προσηγαγέ 

᾿] ᾿ - « ΒΡ 

τις ἸΠανίλιον ευϑύνων χλοπῆς. Ὁ δὲ ἸΠ]ανίλιος οὗτος εὐνοιαν 
. ᾿ νΝ ς ᾿ -- , - ᾽ Ἷ ᾿ 

εἶχε χαὶ σπουδὴν ὑπὸ τοῦ δήμου, δοκῶν ἐλαύνεσϑαι διὰ Πομ- 
“- 1 -" 

πήϊον" ἐχείνου γὰρ ἣν φίλος. «Αἰτουμένου δ' ἡμέρας αὐτοῦ, μίαν 
ὁ Κικέρων μόνην τὴν ἐπιοῦσαν ἔδωχε (11) χαὶ ὃ δῆμος ἠγανάχ- 
τησεν εἰϑισμένων τῶν στρατηγῶν δέχα τοὐλάχιστον ἡμέρας διδό- 

8. ΟἸοόνοι ἃ Αὐῤίοαθ (1, τν, 2): «ΝῸο8 Ἰυὶς ἐπονθ εϊ οὐ δἰ σιιαγὶ ρορμῖὲ 
υοϊιιέαίο ἀ6 Ο΄. αογο ἐγαρβοσίηινβ: οὐ αν αοηνὶ Κιὐἰδϑοηλιδ, ἑαηγθην ἡυμ]ο 
γιαλογοηι {γινοιθν ὁ ροριἶὶ οαϊδέϊηιαξίοηα {0 ἀαηιηαΐο οορίηιιιϑ, φαηιὶ 66: 
ἡρϑῖνι8, δὲ αδϑοϊιδιιβ 6886,, σγαΐξία Οορ β56η118.» 

9. Ῥ, γαϊίπῖαβ, Ρ. Ἐ᾿,, οοπύγθ ααἱϊ ΟἸσόγομ. ρυόποηρα Ρ]α8 ἰαγα 16 ἀἰΒοοῦ 8 
αὰθ ΠΟὰΒ ΔΥΟΠΒ ΘΠΘΟΥΘ, 19) , γαϊίγμηι. 

10. Π γ αναῖϊῦ ἰοὶ θῇ Ἰαῤίη, ἃ ὁ. αα} βϑι]6, ἂπ ἀοαῦ]θ Ἰοὺ 46 τηοίβ, 
α᾽ΔΡογα 500} ηυέαγθ, θυ 5. 801: 6γαβ8α. οογυΐω. “ιστάζειν, δέγ6 ἡποογ αΐη, Πόβίξον, 
π6 Το μα απ ἀπ 465 ἄθιὰχ β56η85 ἀπ νϑῦθθ «γοἰξαγ6», ααἱ νϑαΐ αἴγθ αὐιβδὶ 
ΠΟΟΙΟΥ ἴα ἐδίο. Ὑαὐινῖαβ ἃ ἀ ἀϊτο: «Προ 8ὲ ρῬγαθίου δβϑθηὶ, ἨΟΉ ἐξα φξαγ θηι 
(76 π θα] που 18 ρὰ8 ἰδῆ απ|6 6614).» -- «Μαῖΐβ πιοὶ, γϑρανυϊῦ ΟἸοόγοι, 16 
πἾὰϊ Ῥᾷ8 16 οοι 81 ϑηῆόν (βοιιβιθηίθπᾶα: απ Υ αὐϊπῖαβ, ῬΟῸΤ Τὴ Θ ΡδοΠοῚ ἦ6 
ΠΟΟΠΘΡ Ἰὰ (δ6). Π ἔδυὺ ἀΠΠΘαν 5. 886 ΤΆΡΡΘΙον, 6. ταδιηθ ἔθιηρβ, 416 αὐοῖν 
(ἢ 9708 ὁοῖν ὀἰαϊΐ ἀπ Ἰοοαίίοη Ἰαἐΐπθ ἃ ρϑὰ ριὸβ δααϊνα]θηΐθ ἃ ποίγθ θχ- 
Ῥγοββίοῃ ὡὐοῖν ἄμ, ἤγοηξ, δίτο ἱτπυραοπῦ. Εχθρ]ο (ΡΙαἴαναπο, Κὲ6 ὧδ Μα- 
γι, οἷι. ΧΧΙΧ): Οὐχ οὕτω πλατὺν ἔφη φορεῖν τὸν τράχηλον ὡς προαποιραί- 
γεσϑαι χαϑάπαξ εἷς πρᾶγμα τηλιχοῦτον. «6. π᾽αὶ Ῥᾷ85. 16 οοὰ 8ὶ ϑηῇό, γόρου- 
ἀαϊῦ ἄοπο ἃυ881 ΟἸοόγοῃ (5.-οπέθηα: αα6 Ὑαὐϊηΐαβ, ῬΟῸΡ ῬΓΘπγθ αἰπϑὶ ὯΠ6 
ἀδοίϊδίομ 588 ΥἹΘη ΘΟηΒ 6 60): Ζῦσο ὑθγὸ ἤθη, Ἰναοο ἑαηὶ οὐαβ868 ΘΟ Ὀΐ668.» 
Οῇ, ΟἸοόν., 1 γαξϊέ., τι, 4: οὐ Βόπδαᾳ. 16 τμόῤθιν (Δ οονρὲ. οοη γουοΥβ., 1Π1, 16): 
« Νοη οοηἐϊγινὶ δίϊοηι οὲ οαοϊαηιαυΐ: δὲ οἴοασα ο8808, ηιαρίηια 65805, ἤὐέδειδ 
οηνγεζινι ἑηθΉ8 ; βοιοϊαδεϊοὶ ἐγοξιιογ ῖ6, χινῖβ οβ8θηι χυΐ ἑαηι οὐ α8868. σεγυΐθ68 
ΠαϊογθΉν.» ] 

11. «Ττουμένου δ ἡμέρας αὐτοῦ... ἔδωχε. Αταγοῖ: «11 ἀοτηαπᾶα 4{6]- 
αἴ165 ἸΟῸΤΒ. ῬΟῸΓΡ ΤΟΒΡΟΠΟΛΥΘ ΔῸΧ ΟΠΔΥΡῸΒ. αα ὍΠ ᾿ῸῪ τηρέζοϊ ὁ 5885, οὐ ΟἸσθροὴ 
π6 ἴὰν ῬΑΐΠὰ ροὰν ὑοαὺ ἄθ]αν απ 16 θοῦ δηβαϊναπῦ βϑα!θυηθηῦ.» ΤοαΒβ ἀό- 
[δ115 τπαπαπθηῦ α᾽ ΠΠΘῸΓ5. 80} 66. Ῥγοοὸβ 46 ρόσαϊαί ἰηϊοπὲδ ἃ Μαδῃϊυβ. ΝῚ 
66. απ Ρ]αίαγαθθ οὴ τρρογίθ ἰοΐ, πὶ οδο ααὐοη Ὁ ομοχ Πίομ Οδββίαβ 
(ΧΧΧΥΙῚ, 492-44), --- οὐ ΤῸπ δὴ οδὺ γόδαϊν δὰ ἰότηοίριαρθ ἄἀθ οο8 ἄθὰχ δὰ- 
ἔθγβ, --- 6 Ῥουτηθῦ 48 858 ἔαίγθ ἀπ ἰᾶδθ οἱαίτο Ὧθ ὁ6. αα᾽ὰ δἰό Ἰ᾽ αὐαῖγθ. 
Ουδηῦ δὰχ πιοίβ χαὶ χαταστὰς πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς, ἃ ἴὰ ἔπ ἀὰ οπαρὶίγο, 118. βθπὶ- 
ῬΙΘπέ ἱπάϊα μου απ, ἄδηβ ἀπὸ Βθοοπᾶθ οαῖι86, ΟἸοσόσοη ρυὶὲ ἀθ ποανϑδαὰ ἰδ 
ἀόξοηβο ἄθ Μαηϊίμβ. 1.65 ἱπίουργὸξθα δηξθπᾶθπῦ ἢ] 8᾽ ἀρὶν ἃ] ἀὰ γῸ 
ἰοσο Μαρῖϊα, 5. ἸΘα 6] νου. ἴὰ πῃ. 12 ἀὰ οἰδρ. στη. 

συ ὐὐν νυν τ ςκ ΠΥ Υ Ν" 

» ἣν “ἘΠ νά διέ Δ 

ἌΓ ΞΟ αν “τς κὰν 
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ναι τοῖς χινδυνεύουσι. Τῶν δὲ δημάρχων ἀγαγόντων αὐτὸν ἐπὶ 
τὸ βῆμα χαὶ κατηγορούντων, ἀκουσϑῆναι δεηϑεὶς εἶττεν ὅτι, τοῖς 
χινδυνεύουσιν ἀεί, χαϑ' ὅσον οἱ νόμοι σιαρξίχουσι, κεχρημένος 
ἐπιεδικῶς χαὶ φιλανϑρώτιως, δεινὸν ἡγεῖτο τῷ )ήανιλίῳ ταὐτὰ (3) 
μὴ τιαρασχεῖν " ἧς οὖν ἔτι μόνης κύριος ἣν ἡμέρας στρατηγῶν, 
ταύτην ἐπίτηδες ὁρίσαι" τὸ γὰρ εἰς ἄλλον ἄρχοντα τὴν κρίσιν 
ἐχβαλεῖν οὐχ εἶναι βουλομένου βοηϑεῖν. Ταῦτα λεχϑέντα ϑαυ- 
μαστὴν ἐτιοίησε τοῦ δήμου μεταβολήν" καὶ πολλὰ χκατευφημοῦν- 
τὲς ἐδέοντο (13) τὴν ὑττὲρ τοῦ ΠΠανιλίου συνηγορίαν ἀναλαβεῖν. 

“: 3 , 

Ὁ δ᾽ ὑπέστη προϑύμως, οὐχ ἥκιστα διὰ Πομττήϊον ἀπόντα " χαὶ 
ν» - - “ ΨΞ 

χαταστὰς πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς ([ἢ) ἐδημηγόρησε, νεανικῶς τῶν ὁλι- 
γαρχιχῶν καὶ τῷ Πομπηίῳ φϑονούντων χαϑαπτόμενος ("). 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ Χ. 

2 ν᾿ ν ᾿ ς ΄ 1 ΕῚ ξ ; ἀξ να, - 3 - 
Ἐπὶ δὲ τὴν ὑπατείαν ( οὐχ ἡττον ὑπὸ τῶν ἀριστοχρατικῶν 

Ὑν- - - , ν " ΄ ΟῚ ᾿ ᾿ς ἘΜ, , ΡΡΝ  ὦ - 

ἢ τῶν πολλῶν προηχϑὴ διὰ τὴν πόλινί ) ἐξ αἰτίας αὐτῷ τοιᾶσδε 
συναγωνισαμένων. Τῆς ὑπὸ Σύλλα γενομένης μεταβολῆς περὶ τὴν 
πολιτείαν ἐν ἀρχῇ μὲν ἀτότιδυ φανείσης, τότε δὲ τοῖς πολλοῖς 
ὑτεὸ χρόνου χαὶ συνηϑείας ἤδη τινὰ χατάστασιν ἔχειν οὐ φαύλην 
δοχούσης, ἦσαν (ἢ) οἱ τὰ παρόντα διασεῖσαι χαὶ μεταϑεῖναι ζη- 
τοῦντες ἰδίων ἕνεχα πιλεονεξιῶν, οὐ πρὸς τὸ βέλτιον, Πομπηΐου 

-»" “- 3 ᾿ - 

μὲν ἕτι τοῖς βασιλεῦσιν (3) ἐν Πόντῳ χαὶ “Ἱρμενίᾳ διατεολεμοῦν- 
τος, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ μηδεμιᾶς ὑφεστώσης πρὸς τοὺς νεωτερίζον- 
τας ἀξιομάχου δυνάμεως. Οὗτοι κορυφαῖον εἶχον ἄνδρα τολμη- 

. ᾿ 

τὴν χαὶ μεγαλοτιράγμονα χαὶ ποιχίλον τὸ ἦϑος, “1εύχιον Κα- 
, μι. 3 Ὸ ᾿ ν ," 3 , , » 

τιλίναν, ὃς αἰτίαν σπιοτὲ πρὸς ἀλλοις ἀδικήμασι μεγάλοις ἔλαβε 
χυεῖναι ἀδελφὸν αὑτοῦ " χαὶ δίχην ἐπὶ τούτῳ φοβούμενος 

12, Ταὐτά, ο.-ἃ-ἃ. ἐπιείκειαν καὶ φιλανϑρωπίαν. 
1. Ἐδόονιο; βουδτθηΐοπαα. Αἰχέρωγος. 
14͵ «Καταστάς, «586 Ῥγῤδβοῃίαηῦ οοιήτηθ οὐαῦθαν.» (Ατηγοί.) --- Πάλιν ἐξ 

ὑπαρχῆς, Ἰοσαῤίοι. Ρ]δοπαβίϊααθ. 
15. ᾿Εδημηγόρησε, νεανικῶς. .. χαϑαπτόμενος. Ατηγοῦ: « δι ἀη6 θ6116 

ΒαΡαπριιθ, Θὲ. ἰδαθθ}]6 1] ρᾶυ]α Ὀίθῃ αἰρτθιιθηὺ οὐ ἔγαπομθυηθπύ ἃ 1 Θμσομέ 
465 ἡ,ΓῸΒ Ὧθ ἴὰ υ1]]ὸ οὐ 46 ὁθαϊχ ααἱ ρουίοϊοπῦ θην ἃ Ῥοχηρθίμβ.» 

Ομ. Χ. 1. ΟἸοόγοῃ. Ὀσίσια 16 σομδαϊαῦ θὰ 1δἢ 64 ἃν. “.-Ὁ., ἃ1ογ5 ἂρό 46 
48 δη8, 66 απὶ ὀξεῖ 16 Τιτηϊύο Ἰηΐόσίθασο ἀ᾽ ἂρ βοῦν 56 Ροχίον σὰπαϊαα ἃ 
οοὐΐθ ὁμαρρθ: 11 θηΐγα θῃ ἕοποίϊομιβ αχ θα] π08 ἀθ Ἰδηνίου 68. 

2. “ιὰ τὴν πόλιν, οὗ τοὶ ρμιεϑδίίοαο βαϊμέθηι. 
8. Ἦσαν οἱ... ζητοῦντες, 11 Υ ἀναῖν ἄθ5 ρσϑῦβ αὶ ομογομαϊοηί. 
4, Βασιλεῦσιν, ΜΙΙρΙἀαίο οἱ ΤΊρΡΤαΠΘ. 
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ἔπιεισε Σύλλαν, ὡς ἔτι ζῶντα τὸν ἄνϑρωπον ὃν τοῖς ἀποϑα- 

γουμένοις προγράψαι (} Τοῦτον οὖν προστάτην οἱ πονηροὶ 
λαβόντες, ἄλλας τὲ πίστεις ἔδοσαν ἀλλήλοις καὶ καταϑύσαν- 

τὲς ἄνϑρωτιον ἐγεύσαντο τῶν σαρχῶν (6). “Πιέφϑαρτο δ᾽ ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ πολὺ μέρος τῆς ἐν τῇ πόλει νεότητος, ἡδονὰς χαὶ πότους 
χαὶ γυναικῶν ἔρωτας ἀεὶ τιροξενοῦντος ἐχάστῳ χαὶ τὴν εἰς ταῦτα 
δατιάνην ἀφειδῶς παρασχευάζοντος. πῆρτο δ᾽ ἢ τὲ Τυρρηνία 
πρὸς ἀπόστασιν ὅλη καὶ τὰ πολλὰ τῆς ἐντὸς ᾿“λπεων Γαλατίας. 
᾿Επισφαλέστατα δ' ἡ Ῥώμη πρὸς μεταβολὴν εἶχε () διὰ τὴν ἐν 
ταῖς οὐσίαις ἀνωμαλίαν, τῶν (δ) μὲν ἐν δόξῃ μάλιστα χαὶ φρονή- 
ματι χατεπτωχευμένων εἰς ϑέατρα καὶ δεῖπινα καὶ φιλαρχίας καὶ 
οἰχοδομίας, τῶν δὲ πλούτων εἰς ἀγεννεῖς καὶ τατιεινοὺς συνερρυη- 
χότων ἀνϑρώπους, ὥστε μιχρᾶς ῥοπῆς δεῖσϑαι τὰ πράγματα χαὶ 
πᾶν εἶναι τοῦ τολμήσαντος ἐκστῆσαι ( τὴν πολιτείαν, αὐτὴν (19) 

ὑφ᾽ αὑτῆς νοσοῦσαν. 

ΟΗΑΡΙΤῈΝ ΧΙ. 

2 3 “ η Φ 

Οὐ μὴν ἀλλὰ βουλόμενος ὃ Ἱατιλίνας ἰσχυρὸν προχαταλαβεῖν 
᾿ ν 3 » 

ὁρμητήριον, ὑτπιατείαν μευήξι " χαὶ λαμπιρὸς ἣν τοῖς ἐλτείσιν ὡς 
4 ἐᾷ 3 1 2 ὃ ᾿ . Ἐν, Ἰρκῦνλι . 2 

Γαΐῳ ᾿Αντωνίῳ ([) συνυπατεύσων, ἀνδρὶ χαϑ’ αὑτὸν μὲν οὔτε 

5. Ἔπεισε Σύλλαν, ὡς ἔτι ζῶντα... προγράψαι. Ατηγοῦ: «Π ῥυία 5.114 ἀθ 
16 ἔδϊνθ τηθῦνγθ ἂὰὰ ΠΟΙ ΌΥΘ (65 οομἀθιηηθζ οὖ ῬΡΟΒΟΙΙΡ 5 ΘΟΠΊΠΙΘ 5.1 οαδὺ 
ΘΠΘΟΥΘ ἀἰό νἱναηύ.» ποθϑανουμέγοις οϑὺ δὰ [αΐαν, 

6. δε!πθία (ὐρηγιεγαΐϊογν ἀο Οαἰίϊέηα, 22), αἰῦ: «1 μογ6 θα ἐοηιρεδίέαξε πιεῖ 
ἀϊοογοηὶ Οαἐίϊόγναηι, ογαΐίοηο Ἰαὐίέα. οὐηι αὐ 75) γαπάιην ροριίαγοδβ βοοῖον δ 
διυὶ αὐἀϊσογ οὐ, Ἰυμιηιαγυὶ οοΥ̓ΡΟΥ 8 βαμισυίπθηι υὖπο ρον ην α ηι ὃηι ραξογὶδ οἰγοιιηι- 
ἐνιϊ886: πᾶ οὐην ροδὲ θαθογαἰοηοηι ογηιθ8 αοσιιδίαυϊβδορέ, διὲοιεὶ ἐγ. βοϊθηι- 
μῖθιυι8 βαογὶβ Πογὶ οοηδιιουΐέ, αρογιῖδ86 οογιδιῥυηι δϑιυμιηι.» 

ἡ. Ἐπισφαλέστατα . .. εἶχε. Ατηγοῦ: «ΕΠ 81 οϑίοιυῦ 1ὰ ν1]]6ὸ 46 Ποπιθ 
48116 τηθϑῖηθ 6 φγάπα ἀδηρθν (6 τηαία θη.» ᾿ἘΕπισφαλέστατα, ᾿οσΟαΒα 
πϑαΐγα Ἰουδηὺ ἰΘ τὸ] α᾽δάνουθο ; 1ὰ οοπϑύσποὐύϊοι θϑῦ ἃπδ]ορηθ ἃ οὕτως ἔχω, 
76. 8ιιὲ8 αὐμηϑὶ. 

8. ΑἸτηγοῦ ῬΔΡΆΡΉΤα86. ἔουὺ οχϑοίοτηθηῦ οοὐΐο ρῃγαβο: «ἃ οϑῦβο αἀθ σθαϊχ 
465 ῬΊ 8. ΠΟΡ]65. πιδίβοιβ οὐ (αἱ ἀνοϊθηῦ ἴθ οαθαν ΡΪὰ5 συδηα ἀγοϊθπὺ 468- 
Ῥϑηᾶὰ (Ξξ ἀδρϑηῃβό) ἰοὰβ ᾿ἰθυῦβ Ῥαύγ ΟἿ 68. 6 16ὰχ οἱ ἰθδίϊβ, οὐ δὴ ὁα]- 
ἤοθ5. 115 [αἸβοιθηῦ Ὀδβυϊ ἃ ᾿ΘῸ 18 ἀθΒρ 8 ῬΟῸΣ σαῖροι ἴὰ συᾶθ 6. ἀπ ῬΘΌΡ]Θ 
ἃ ἤπ αΟὈύθηῖν 165 τηδρΊβγ αἰβ (Ξξ τηὰρ᾽ϑυλαὔτι 68), ὧἦθ βου αἰ ]8. 6. οβϑιοϊθηῦ 
ἀονθηῦβ ῬδανΓο5. (χατεσιτοχευμέγνωγ); οὐ 168 ΤΊ ΟΠ 8805. οδίοϊθηῦ ἀθνο 68 Θπτγθ 
Τη 815 ἀθ ροϑὺϊίβ Ῥϑυβοη ηδρθ8. 61] ἀνοϊθηὺ 168 ΘΟ ΘῸΙΒ Ὀ88.» 

ὃ, ᾿Εχστῆσαι, Θυο)  ογ6. 
10. “ὐτὴν, νὰ αὐ 6116, «1ὰ ὁμοβθ ρῃθ]απο, ὑφ᾽ αὑτῆς γοσοῦσαν, Θδίοἱ᾽ σοΥ- 

ΤΟΙΏΡῸΘ οὐ ἐφημλα: δὰ ἀθάδηβ ὃ βουγίθβιηθ.» (Ατηγοί.) 
ΟΙὨ. ΧΙ117 1. Ταέῳ ᾿“ντωνίῳ. Ο. Απίοπίαβ ΗΠΥΡτΙαα, ἔγὸσο ἀθ Μ. Απίοῃϊὰβ 

Οτγθίϊουβ. οὗ βθοοῃα ἢ]8 ἀὰ σταμα οὐαῦθαν Μ. Απίομϊαβ Ὁ. Ἐὶ 
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πρὸς τὸ βέλτιον οὔτε πρὸς τὸ χεῖρον ἡγεμονιχῷ (8), προσϑήκῃ 
δ᾽ ἄγοντος ἑτέβου δυνάμεως ἐσομένῳ (ὃ). Ταῦτα δὴ τῶν χαλῶν 
χαὶ ἀγαϑῶν (ἢ οἱ τιλεῖστοι τυροαισϑόμενοι, τὸν Κιχέρωνα προῆ- 

γον ἐπὶ τὴν ὑπατείαν" χαὶ, τοῦ δήμου δεξαμένου τιροϑύμως, ὃ 
μὲν Κατιλίνας ἐξέπεσε, Κικέρων δὲ καὶ Γάϊος ᾿Αντώνιος ἡρέϑη- 
σαν. Καίτοι τῶν μετιόντων ὁ Κικέρων μόνος ἣν ἐξ ἱτιπιικοῦ σια- 
τρός, οὐ βουλευτοῦ, γεγονώς. 

ΟΗΑΡΙΤΈΆΕ ΧΗ. 

Καὶ τὰ μὲν περὶ Κατιλίναν ἔμελλεν ἔτι, τοὺς πολλοὺς λαν- 
ϑάνοντα, σπρροάγωνες( δὲ μεγάλοι τὴν Κικέρωνος πολιτείαν (3) 
ἐδέξαντο. Τοῦτο μὲν (5) γὰρ οἱ χεχωλυμένοι κατὰ τοὺς Σύλλα 

’ Ε 4 " ΣΪ} Ψ » ΟΝ Ν.4 3η ’, ΡῚ 

νόμους ἄρχειν(), οὐτ᾽ ἀσϑενεῖς ὄντες οὐτ᾽ Ολίγοι, μετιόντες ἀρ- 
Ἁ γ ΄ ᾿ - τ΄ ᾿ 3 - ᾿ ν 

χὰς ἐδημαγώγουν, πολλὰ τῆς Σύλλα τυραννίδος ἀληϑῆ μὲν χαὶ 
- Ψ 

δίκαια κατηγοροῦντες (5), οὐ μὴν ἐν δέοντι τὴν πολιτείαν οὐδὲ 
ν - - - ’ - 

σὺν χαιρῷ κινοῦντες" τοῦτο δὲ νόμους εἰσῆγον οἱ δήμαρχοι πρὸς 
ι δ νας δοτν 8 , , 2 - ἢ τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν(6), δεχαδαρχίαν καϑιστάντες ἀνδρῶν αὐτο- 

2. “Ηγεμογιχῷ, ΘᾺΡΆ010 46 πιθποὺ, ἀοαπό -Α᾽Ἰπὐϊαξῖνο. : 
8. Προσϑήκῃ, ἄγοντος ἑτέρου, δυνάμεως ἐσομένῳ, ααἱ ἀοἷέ, ὀἰαπῦ οοπάαϊς 

Ῥδν ἀπ δαΐρο, τ (ροῦν οϑῦ δαὐγθ) ἀπ δἀαϊύοι 46 ἴογοθ. Ὄσπιρ. οἰ-ἃρΓὸδβ 
ἴὰ ποίθ 17 ἀπ ομᾶρ. Χχ. 

4, Τῶν χαλῶν χαὶ αγαϑῶν 5ιρη1 6 1οἱ 1θ5. Ὀοη5. οἰΐογθπβ Ατωηγοῦ ὑγαᾶαϊ 
αἰηδὶ ὑοαΐθ ἴὰ ρῇγαβθ: «(6 αὰθ Ῥγθυουδηβ Ρ]βίθασβ οθη5 4 Ὀίθῃ οὐ 
α᾽ ΒομμΘαΣ 50] ]Π]οἱδογθηῦ ΟἸσοσοη. Ὧθ ἀθπιδηοθυ ἰ6 οοηϑαϊαῦ, οὖ, 18 ῬΘαΡ]Θ 
Ιαγαπὺ ἀρογόδ}]6 (καὶ τοῦ δήμου δεξαμένου προϑύμως, βουθ-Θηὐοπᾶα αὐτόν, 
οἰ οϑύ-ἃ-αἰνρ ΟἸοόσομ), δε] ηα νἱηῦ ῬᾺῚ 06 Τηουθη ἃ ἀθοῆθοῖν 6 850 68ρ6- 
ΤΆ ΠΟΘ.» 
πὴ ν ΧΙ]... Προάγωνες. «ῬΙαίαταθ. ΔΡΡ6110 προάγωγες 66 αυϊ 80 δὲ 

ἀνδηΐ 4ὰθ 1ὰ σοπβρί γαίῃ π’ δοϊαἰᾶθ: 46. ὁ6. τηοτηθηὺ οοτητηθηραῖϊῦ ὃ ἀγών. » 
2. Τὴν Κιχέρωνος πολιτείαν, Τ᾿ Δαἀτηϊηϊδυγαύϊοη ἀθ ΟἸἹοόγομῃ. 
ὃ. Τοῦτο μὲν. .., τοῦτο δὲ, απ ραγτῦ .. ., 46 Ἰ᾽δυΐγθ. 
4. «ὅγ)11ὰ αναὶϊξ θχοῖὰ ροὺν Ἰδηηαῖὶβ 68 μααΐοθ τη ρ βύραθα Γ05. 165 θη αηὐβ 

465 Ῥγοβουύβ, δ 1ἃ Ἰοὶ ΟὐγΠθ]1ὰ ὧδ ργοϑβογὶρίϊδ. ἘΠῚ οὔδι, 115 ρΡοαυναϊθηΐ 
ΔΌΌ ΒΟΥ Ὧ(θ ὁ6 ῬοῦγΟΙ" ΡΟῸ ὙΘΗΡῸΥ ΘῈΣ [Ὡ11116, ἃἂὰ ᾿ἰθὰ αἶΘ ἢ 1861 568]6- 
τηθαΐ ΡΟ 16 ὈΙθη ἀθ ἴὰ γτόριθ! απ. Οὐ θβὺ οα αι ογαϊριε ΟἸοόσοι, οὐ 1] 
16 ἀόοϊατα οανουίθιηθηῦὺ ἄδηβ βοὴ αἀἰβοοῦγδ (ρου ἄπ) ὅ6 Ῥγοϑονζρίογοηη ἰὐϑογ δ, 
οὰ 1] αἰβαῖῦ: « Πα ἰοσίδιι8. διϊαο δορεϊηθέν" 8ὲαΐιι8 οἱυϊέαξέβ εο, Ἰηὲ8 βοϊιξὶξ, 
ϑέαγο ἔρδβα πΟῊ ροδδῖξν 11] Ῥγόποηρὰ ὁ6 αἰβοοῦῦβ ροπααπῦ 808 ᾿δοηδαϊαΐ, οὐ 
568 ῬΔΙΌΪΘΒ ῬΓΟΘαϊδίσθηὺ ἀπ οἰΐοέ ααἱ δύ αἴἷτο ἃ Ρ]πθ Ἰ᾽Αποίθη, ἀδη85 88 
τηδρτἤατιθ ὩρΡΟΒύγορ μα ἃ ΟἸοόγομ: « 76 οὐωηῖο, ργοβογρέογιηι θοῦ ο8. ΠΟΉΟΥ 68 
Ῥεΐογ6 γιέ.» 

ὅ. Πολλὰ... .. κατηγοροῦντες. Ατηγοῦ: «ΑἸ]ορπδηὺ ΡΙαβίθατ8 ΟἾΟΒ65 
7υβύο5. οὐ γένι8 0165 οομὐσθ ἰὼ νἱοϊθηΐθ ἀοπιϊπαύϊοι οὐ ὑγγδπηΐὶθ 46 ὅ'υ}1ἃ.» 

0. Πρὸς τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν, ἰοπααηὺ ἀὰ τηδτηθ Βαΐ. 



424 ἘΒΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΑΙΒΕ 

χρατόρων, οἷς ἐφεῖτο() πάσης μὲν ᾿Ιταλίας, πάσης δὲ Συρίας 
χαὶ ὅση διὰ Πομττηίου νεωστὶ τπιροδίώριστο, κυρίους ὄντας, πω- 
λεῖν τὰ δημύσια, χρίνειν οὖς δοχοίη, φυγάδας ἐχβάλλειν(8), συ- 
γοιχίζειν πόλεις, χρήματα λαμβάνειν ἐκ τοῦ ταμιείου, στρατιώτας 
τρέφειν χαὶ καταλέγειν ὅτεόσων δέοιντο. “Τὸ καὶ τῷ νόμῳ τιρο- 
σεῖχον ἄλλοι τε τῶν ἐπιφανῶν χαὶ πρῶτος ᾿Αντώνιος ὃ τοῦ Κι- 
χέρωνος συνάρχων, ὡς τῶν δέχα γενησόμενος (9). ᾿Εδόχει δὲ καὶ 
τὸν Κατιλίνα νεωτερισμὸν εἰδὼς οὐ δυσχεραίνειν ὑττὺ τιλήϑους 
δανείων " ὃ μάλιστα τοῖς ἀρίστοις φόβον παρεῖχε. Καὶ τοῦτον 
πρῶτον ϑεραπεύων ὃ Κικέρων, ἐχείνῳ μὲν (19) ἐψηφίσατο τῶν 
ἐπαρχιῶν Ἰϊαχεδονίαν, αὑτῷ δὲ τὴν Γαλατίαν διδομένην τιαρῃτή- 
σατο, χαὶ κατειργάσατο τῇ χάριτι ταύτῃ τὸν ᾿Αντώνιον, ὥστιερ 
ὑποχριτὴν ἔμμισϑον, αὐτῷ τὰ δεύτερα λέγειν ὑπὲρ τῆς πα- 
τρίδος (13). 
Ὡς δ᾽ οὗτος ἑαλώχει χαὶ χειροήϑης ἐγεγόνει (13), μᾶλλον ἤδη 

ϑαρρῶν ὃ Κιχέρων ἐνίστατο τιρὸς τοὺς καινοτομοῦντας. Ἔν μὲν 
οὖν τῇ βουλῇ κατηγορίαν τινὰ τοῦ νόμου διαϑέμενος οὕτως ἐξέ- 

7. Οἷς ἐφεῖτο. Ἐπ δ τ δημόσια. Οοπδέγαϊβοσ: Οἷς ἐφεῖτο πωλεῖν, χυρίους 
ὄντας, τὰ δημόσια πάσης μὲν ᾿Ιπαλίας χτλ. 165 τηοΐβ πάσης μὲν ᾿Ιταλίας, 
πάσης δὲ... προσώριστο βοπύ, β,ΔΤΩΤΩ Δ 08 ΘΙ θηὐ, ὑπ ΡΘὨ1 1 Ῥανε ΔΡΡδ- 
ἰθπαηῦ 6Θἢ ΡΙΌΡΓΘ ἂἃ τὰ δημόσια; τηαῖδβ, ῬΟῸΓΣ 16 56η5, 1 1466. «γῬὰν ἰοαίρ 11- 
[8}16, ῬὰΡ ὑουΐθ 1ὰ ϑγϊθ, ϑὺ ΘΠΘΟ 6 Ῥδ1' ἰοι8 165 Ῥᾶγ5 οὔ Ῥγονίποθβ 40 Ῥοπη- 
ῬϑαΒ ἀγαϊῦ ποινο]]οτηθηῦ δ ΘΑ 868 ἃ 1 ΘΠΙΡΙΓΘ ΤΌΠΊΔ]ἢ», ἀομηῖηθ ἰοαίθ 1ὰ 
ῬΈΡαΒ6 οὖ ἰοιηῦθ, ἃἴηδὶ (186 κυρίους ὄντας, 801 ΘμδΌὰ ἢ ἄδ5 Ἰμβη 5 χρένειγ, 
ἐκβάλλειν, ἀθδὶ Ὀῖθπ 46 8ὰ: πωλεῖν. -- Ὅση, ἄνοῦ ΘΠρ580 46 χώρα οὰ 
γῆ. Ο᾽εδὺ δομῆτηθ 51 Υ ἀγαϊ Καὶ τοσαύτης χώρας ὅση προσώριστο. 

8. «τυγάδας ἐχβάλλειν, ΟΠΆΒΒΟΙ 6. 6ΧΙ]. Ἐπ 165 οἰαβδαηέ (ἐκβάλλειν), οἵ 8 
[αϊῦ 465. θα ό8 (φυγάϑας). 

τς 9, Ζηιὼὸ ..ον γενησόμενος. Ατηγοῦ: «Ῥοὰ οοδίθ ρυδπᾶθ ρα ΐββαποθ, ΠΥ 
ἀνοιῦ ῬΙυϑίθαῦδ, ΒοΙησηθΒ 4 απδ]τ6 ααἱ Δαπογοϊθηῦ οὐ ἔανουβοϊθηῦ ἃ 65 
Ἰοῖχ, τηθδβιηθιηθηῦ ΑἸὩὐοηΐα8, ΘΟ ΡΔΡΠΟΩ 46 ΟἸοθτοπ, Ῥοιροθ 411] ἀνοῖέ 68ρΡ6- 
ΓΆΠΟΘ 4 οβίτϑ ᾿.π 4 65 αἿχ ΘΟΒΉΤη15881068.» θπ ἃ Ῥτοροβό 46 1ἴγθ γενησό- 
μένοι, απ οι αὐοπα, θη οἤδῦ, παν] θτηθηΐ ἀριὸβ ὁ6. ααἱ ργυόοδαθ: «6ῃ ἑδηῦ 
αὐ’ 8. αὐαϊοηὲ ἀδρόγϑ 0 ἄδ ἤαϊγο Ῥαγύϊθ ἀθ οϑβ ΟἿχ ΘΟη 558 1068.» 

10. «1,ὰ Μαοδάοϊηῃθ, ργονυΐίποθ τομθ, ὅσα Ρᾶ" 16 βουὺ ἃ ΟἸΘΈΤΌΝ ; τηδὶ8 
11 1ὰ οόαα ἃ 8οῃ οοἸ]ὸριαθ. 88} πϑύθ (Οαὐϊέγνα, 26) αἰέ ἃ ο6. 5ι7οῖ : « Οὐϊοσαηι 
»ϑιθθ) ΑηἩξοηληι ραοσίΐοηα ργουΐποῖα ρογριίογαξ η6 σομέγα γοηὶ ρεδιϊσαηι 56η- 
»ὐγνοῖ.» ΟἸοόγομ τϑΐαβα 16 Βουγθρμθηηθηῦ ἀ8 1ὰ αδὰ]θ ααὐοη πὶ ἀοπμπὰ ἃ ἰὰ 
ῬΙδοθ ἀθ 18 Μαοόδοΐῃηο, Ῥᾶῦοθ 4} 7πρθαϊῦ 88 Ῥγόβθμοθ πόοθββαῖγο ἃ Βότηο: 
11 16 δὺ ορύθηϊν ἃ ῷ. Μοίθ]]αβ.» 

11. Τὰ δεύτερα λέγειν, «ἴογταθ 48 ἐμπόδίγο: Ἰσιθν 16 βεοομπᾶ τόϊθ, δέγθ 
δευτεραγωνίστης. ΟοΙ]αΐ-οἱ δίαϊθ ὕθπα ὧδ ἔἕαϊγθ νδ]οῖν, ῥ᾽ 505 θα, 16 τόϊθ 
ἀὰ προταγωγνίστης » οἵ δοίθ ῬΡΙΠΟΙ͂ΡΑΙ. -- «1μὶν [αϊβαηῦ Ὀχοτϊηθυ το, ΡΟῸΤ' 
16. Ὀΐθῃ 46.185. ὁμοβθ ρυθ]ίαπο (ὑπὲρ τῆς πόλεως), αα}} 16 βΒοοοπάθγοϊί,» ὑσὰ- 
αὐ Ατηγοῦ. 

12. 'ῶἢς ουτὸος χειροήϑης ἐγεγόνει, « φαυληᾷ ΟἸοοτοη 1᾽Θαῦ τϑπάπι τηδηῖδ ]6 ἃ 
88 νου]απίό.» (Ατηγοί.) 

: 



Ὧν 

Νὰ πὰ Ὁ 
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πληξεν αὐτοὺς τοὺς εἰσφέροντας, ὥστε μηδέν᾽ ἀντιλέγειν (13). ᾿Επεὶ 
δ᾽ αὖϑις ἐπεχείρουν χαὶ παρασχευασάμενοι (14) προεχαλοῦντο τοὺς 
ὑπάτους ἐπὶ τὸν δῆμον, οὐδὲν ὑποδείσας ὃ Κικέρων, ἀλλὰ τὴν 
βουλὴν ἕπεσϑαι χελεύσας χαὶ προσελϑών, οὐ μόνον ἐχεῖνον ἐξέ- 
βαλε τὸν νόμον, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλων ἀπογνῶναι τοὺς δημάρχους 
ἐποίησε, παρὰ τοσοῦτον τῷ λόγῳ κρατηϑέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ (5). 

ΟΗΑΡΙΤῈΝΒ ΧΙΠ. 

να 2 , -» , 

Ἰϊάλιστα γὰρ οὗτος ὁ ἀνὴρ ἐπέδειξε Ῥωμαίοις ὅσον ἡδονῆς λό- 
γος τῷ καλῷ({) προστίϑησι, καὶ ὅτι τὸ δίκαιον ἀήττητόν ἐστιν, 
ἂν ὀρϑῶς λέγηται, χαὶ δεῖ τὸν ἐμμελῶς πολιτευόμενον ἀεὶ τῷ 

. ΒΩ ν ν 3 . - , « - - Α ᾽ 
μὲν ἔργῳ τὸ χαλὸν ἀντὶ τοῦ κολαχεύοντος αἱρεῖσϑαι, τῷ δὲ λόγῳ 

" » - - 7 - - 

τὸ λυποῦν ἀφαιρεῖν τοῦ συμφέροντος. ἍΙεἴγμα δὲ αὑὐτοῦ(3) τῆς 
᾿ Ν λό , ἢ ᾿ Χ ; - 94 «(3 ᾽ δος « ᾿ 

- περὶ τὸν λόγον χάριτος χαὶ τὸ παρὰ τας ϑέας(3) ἐν τῇ ὑπατείᾳ 
᾿ - - - 3 

γενόμενον. Τῶν γὰρ ἱτιπικῶν πρότερον ἐν τοῖς ϑεάτροις ἀναμε- 
μιγμένων τοῖς πολλοῖς καὶ μετὰ τοῦ δήμου ϑεωμένων ὡς ἔτυχε(), 

“, ᾽ Ν » » ’, 2 «. ΒΩ 

σιρῶτος διέχρινεν ἐπὶ τιμῇ () τοὺς ἱππέας ἀπὸ τῶν ἄλλων πολι- 
- ᾿ 21, - 8 . , ΕΣ , γῳ» 

τῶν ἥῆΠάρχος Ὅϑων στρατηγῶν (5), καὶ χατένειμεν ἐχείνοις ἰδίαν 
[5] Χ - , »» -“ 2 

ϑέαν, ἣν ἔτι χαὶ νῦν ἐξαίρετον( ἔχουσι. Τοῦτο τιρὸς ἀτιμίας (ὃ ᾧ ἢ ρος μιὰς 

18. Ὥστε μηδένα ἀντιλέγειν, « ααὉ πὟῪ οὐ ρούβοῦπο α᾽ΘαΪΧ ααἱϊ Ἰὰν οζαβὲ 
οοπΡ αῖτθ.» (Ατηγοί.) 

14, Παρασχευασάμεγοι, ἀργὸβ᾽ ΔΥΟΙ͂Ρ ΓΒ ἸΘΌΓΒ ΤΠΘΒΌΓΟΒ. 
15. Παρὰ τοσοῦτον... αὐτοῦ «ἰατὺ 11 165 ἀραῖββα οὖ βαρριπία ΡΤ 808 

Θοαιθποθ» [1.8 Ἰοὶ ἀοηῦ 1] 5᾽΄ρὶτὺ οὐ ἀοπὺ ΡΙαίαγαθθ ἃ ἀοηπό 16 γόβυτηδ 
οἰ -αἀοϑϑὰβ ὀΐαιϊῦ ἴὰ «Ἰοὶ ἀργαϊγο (6 ΠΆ]]ὰ5». 1.65 {015 αἸβοοῦ 8 απ ΟἸοόσῸΝ 
ῬΓΟΠΟπφἃὰ ΡΟυΙ ἰὰ ἔργ ΤΘΡΟΌΒΒΘΡ, 16 ῬΓΘΙΙΪΟ ἄδμηΒ 16 βέπαῦ, οὖ 168 ἄθυχ 
Δαΐτο8 4818 1 ΔΒΒθιη Ὀ]66 ἄπ ΡΘΌΡ]6, ἔοπῦ ραυθϊθ 6 868 Οαν 68. ΘΟηΒΟΡνόθ68. 

Ομ. ΧΠΙ.] 1. Τῷ καλῷ, ἰοὶ οὐ Ρ]ι5 Ῥαβ, ἰ6 θέαι. Ῥαΐβ τὸ δίχαιον, ἴδ 7μδίε; 
τὸ χολαχκεῦον, ἴδ ᾿Μαϊξοιι», 6 ̓ οβύ-ἃ-αἴτο 06. ααἱ ἢαϊία (Ατηγοῦ: «06 αὐἱ 
ομαύοι!]]6 οὐ Παύίθ 1ὰ τια! ὑπ ») : τὸ λυποῦν, ἴὲ οἰαργίπαμπί, 66. αἱ οδὲ 
ἀόβαρτόδθ!ο; τὸ συμφέρον, Τιρέῖϊ6. Αταγοῦ το πα αἰπδὶ 16 ἀθγ πῖον τηθτη ὈΓ 6 ἀ6 
ῬὮγαβθ (τῷ ϑὲ λόγῳ): «Μαΐβ ἅ6 Ῥγοϊοβ αὖ} ἀο᾽ὲ αὐιβδὶ ΘμοΡΌ μου ἀθ ἔδίτθ 
αὰθ 66 ααἰ οϑὺ αΝ6 πὸ 8010 ἀββρ αἰβαηΐ.» 

.μ6 ρόμη αἰτοῦ ἀέρομα ἄθ χάριτος. 
: Παρὰ τὰς ϑέας, ἀὰχ Ἰδαχ, Ροπᾶάδηΐ 165 θαχ. Οἵ. π. 10 ἀὰ οἢ. χχ. 
ΣΕ ἔτυχε, ὁοτῆτηθ 6616 86 ὑγουγαῖῇ. 

. Ἐπὶ τιμῇ, ποπογὶβ σαιιβα. 

. (δ᾽. ῬΘΥΒΟΠ ΠΑΡῸ 5᾿ΔΡΡοϊαῖν 7Ζμμοῦιι8 Ἀοβοῖαβ Οὐμοι, οἱ ποῦ Πάγοιβ; 11 
π᾽δἐαιῦ Ρὰ8 ργόξέοιμ", τηαῖβ ἐγίδιθθη τὸ ροιρῖο. 1,ὰ Ἰοὶ ἀοπύ 1] 5᾽δρτέ, Ῥγοροβόθ 
1 γ᾽ ἀναῖ ἀ6]ὰ απαΐγθ ἅπ5, νομαὶ οπῆη αἀ’ δίτο ἀἀορίόθ; 6116 τόβογναιῦ 165 
ααδίοῦζθ ὈΓΘΙΩΪΟ 5 συ ἀα ὑμόδίγθ ρουν 165 Ομ θυ 1618. 

7. Θέαν ἐξαίρετον, Ῥίδοθ ρυῖν!]θρίθθ δὰ βρθοίΐδοϊο. 
8. Πρὸς ἀτιμίας (σόητ 1 β'ηρα}.), θη ραγέοηι δοηἐνηιοῖίαθ, γγῸ σοπέμηιοῖζα 

αοοΐρεογε. 

ΘΡΩΣΜΝ 
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ες Ὁ» 2, 4 ’ γ - , - 7. « ΠῚ 

ὃ δῆμος ἔλαβε, χαὶ, φανέντος ἕν τῷ ϑεάτρῳ τοῦ ὥϑωνος, ἐφυ- 
, Ἴ Ἢ « γώ" ἥν « »ὴΦ , " »Ἤ 

βοίζων ἐσύριττεν, οἱ δ᾽ ἱτιτιεῖς ὑτιέλδαβον χρότῳ τὸν ἄνδρα λαμ- 
- ΕῚ . - - 

πρῶς. «ἄνϑις δὲ ὅ δῆμος ἐπέτεινε τὸν συριγμόν, εἶτα ἐχεῖνοι 
κι , , Ω “ 

τὸν χρότον. ᾿Εχ δὲ τούτου τραπόμενοι τιρὸς ἀλλήλους ἐχρῶντο 
ὴ ὃ , ὥω Ν ΤΑῚ , 2 , » 2 ᾿ ,»...4 , 

λοιδορίαις, καὶ τὸ ϑέατρον ἀχοσμία χατεῖχεν. Ἐπεὶ δ᾽ ὃ Κιχέρων 
ξ , ν" 5 - . - - 
ἡχὲ πυϑόμενος χαὶ τὸν δῆμον ἐχχαλέσας πρὸς τὸ τῖς ᾿Ενυοῦς 
« " , 

ἱερὸν ( ἐπετίμησε καὶ παρήνεσεν( 19), οἵδ᾽ ἀπελϑόντες εἰς τὸ 
,ὔ Ε} , »" “ Η . 

ϑέατρον αὖϑις ἐκρότουν τὸν Ὄϑωνα λαμπρῶς καὶ πρὸς τοὺς ἱπ- 
, «; “-“ - , “ 

κέας ἅμιλλαν ἐποιοῦντο περὶ τιμῶν καὶ δόξης τοῦ ἀνδρός. 

ΟΗΑΡΙΤῊΒ ΧΙΝ. 

Ἢ δὲ περὶ τὸν Κατιλίναν συνωμοσία τιτήξασα τὴν ἀρχὴν(") 
αὖϑις ἀνεϑάρρει, χαὶ συνῆγον (5) ἀλλήλους καὶ παρεκάλουν εὐτολ- 
μότερον ἅτιτεσϑαι τῶν. τπιραγμάτων, τιρὶν ἐπανελϑεῖν Πομπή- 
ἴον(8), ἤδη λεγόμενον ὑποστρέφειν μετὰ τῆς δυνάμεως. άλιστα 
δὲ τὸν Κατιλίναν ἐξηρέϑιζον οἱ Σύλλα πάλαι στρατιῶται, διαπε- 
φυχότες () μὲν ὅλης τῆς Ἰταλίας, τιλεῖστοι δὲ χαὶ μαχιμώτατοι 
ταῖς Τυρρηνιχαῖς ἐγχατεστιαρμένοι πόλεσιν, ἁρπαγὰς πάλιν χαὶ 
διαφορήσεις πλούτων ἑτοίμων (5) ὀνειροπολοῦντες. Οὗτοι γὰρ 
ἡγεμόνα Ἰ]άλλιον(5) ἔχοντες, ἄνδρα τῶν ἐπιφανῶς ὑτιὸ Σύλλᾳ 
στρατευσαμένων, συνίσταντο τῷ. Κατιλίνᾳ καὶ παρῆσαν εἰς Ῥώμην 
συναρχαιρεσιάσοντες. “Ὑπατείαν γὰρ αὖϑις μετήει, βεβουλευμένος 
ἀνελεῖν τὸν Κιχέρωνα περὶ αὐτὸν τὸν τῶν ἀρχαιρεσιῶν ϑόρυβον. 
᾿Εδέχει δὲ καὶ τὸ δαιμόνιον τιροσημαίνειν τὰ πρασσόμενα σεισ- 
μοῖς τε χαὶ χεραυνοῖς χαὶ φάσμασιν(). «11 δ' ἀπ᾿ ἀνϑρώπων 
μηνύσεις (8) ἀληϑεῖς μὲν ἦσαν, οὔππω δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἀποχρῶσαι 

9. 1.6 ἐθῖαρ]θ ἄθ Βϑίίοπθ ὀῤαὶϊῦ δἰὐαό ἄδηβ 16 Οματρ ἀθ Μαγ8, αἰπβὶ απ 
16 ἐμόδίνο 48 Ῥοϊηρόο, οὰ 56 ρᾷβ8α ἰὰ βοὸπμθ απ γτϑοοηίθ ἰοὶ Ρ]αἰανααθ. 

10. 1.6 ἀϊβοοιινβ ργοπομού ρϑι Οἰθόγομι ἀδη5 οοὐξθ οἰγοοπβίαμποθ θϑὺ ρου. 
Ομ. ΧΙΥ.} 1. Τὴν ἀρχήν. ἜΧΡΙοββίοη. δάνου θα]: αὐὸ οομιηι θη εμιθηὲ. 
2. Συνῆγον. ἴ,6 5ι76ὲ οϑὺ «168 οοπ)αγόβ.» ἀοπὺ 1466 οϑὺ θοπιρτῖβθ 88 

ἡ τιερὶ τὸν Κατιλίναν συνωμοσία. 
8. γον. 16 ομαριύγο χ. Ὶ 
4. “ἹΠιαπεφυχότες ροαὺ δίγα Ῥδυδρηῃγαβό αἰπδὶ: “Ππαπεφυτευμένοι χαὶ οἱὸν 

ἐρριζωμένοι δι’ ὅλης τῆς ᾿Ιταλίας. 
Ὁ. ᾿Ἑτοίμων, ὑοιίοβ ῥυϑύθβ ἃ δύγθ ρ1Π16685. 
8. Ο. Μαρηῖϊδιδβ, 586]05 δα] βίο (Οὐ έηα, 24 οὐ 501ν.). 
7. Αἱ ἀπ᾽ ἀνθρώπων μηνύσεις, 165. τόνό]αὐϊομβ νομδπὺ ἀθ8. Ποτωστηθβ (οἴ. 

ποίθ 1ὅ ἀπ οὁἢ. χιχ). 
8. «Οἱ ἐτουνόγα θοαποοὰρ 46 ἀόξα!]β ΒῈ} 068 5Β᾽ ῃἰβύγθβ ὑγόβαρϑ. ἄδηβ ἃ 

1116 Οαἰϊινναῦγα (για) οὐ ἄδπβ ἀπ Ἰομρ ἔγαρταηθηῦ ἅἀὰ ρῬοῦὸτηθ 72)6 οοηϑειζαῦοι 
ϑιο, οἷὐό δὰ [61 Ἰίντο 126 Τιυϊπαίίοηε (μα ρΡ. Χι, ὃ 17 54.)». 

δι». «ὦμο 
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χατ᾽ ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ δυναμένου μέγα τοῦ Κατιλίνα. «Τιὸ τὴν 

ἡμέραν τῶν ἀρχαιρεσιῶν ὑπερϑέμενος (ἢ) ὁ Κιχέρων ἐχάλει τὸν 
Κατιλίναν εἰς τὴν σύγκλητον καὶ. περὶ τῶν λεγομένων (1) ἀνέ- 
κρενεν. Ὁ δὲ πολλοὺς οἰόμενος εἶναι τοὺς πραγμάτων χαινῶν (3) 

ἐφιεμένους ἐν τῇ βουλῇ, χαὶ ἅμα τοῖς συνωμόταις ἐνδειχνύμε- 
γος (5), ἀπεχρίνατο τῷ Κιχέρωνι μανικὴν ἀπόκρισιν " « 7.» γάρ 
ἔφη «πράττω δεινόν, εἰ, δυεῖν σωμάτων ὄντων, τοῦ μὲν ἰσχνοῦ 
χαὶ χατεφϑινηκότος, ἔχοντος δὲ κεφαλήν, τοῦ δ᾽ ἀχεφάλου μέν, 
ἰσχυροῦ δὲ καὶ μεγάλου, τούτῳ χεφαλὴν αὐτὸς ἐπιτίϑημι(.3):» 
Τούτων εἴς τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ἡνιγμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
μᾶλλον ὃ Κιχέρων ἔδεισε, καὶ τοϑωρακισμένον αὐτὸν οἵ τε δυνα- 
τοὶ πάντες ἀπὸ τῆς οἰχίας χαὶ τῶν νέων πολλοὶ κατήγαγον εἰς 
τὸ πεδίον( 3). Τοῦ δὲ ϑώραχος ἐπίτηδες ὑπέφαινέ τι παραλύσας 
ἐχ τῶν ὦμων τοῦ χιτῶνος ([5), ἐνδειχνύμενος τοῖς ὁρῶσι τὸν κίν- 
δυνον. Οἱ δ' ἡγανάχτουν χαὶ συνεστρέφοντο περὶ αὐτόν" καὶ τέ- 
λος ἐν ταῖς ψήφοις τὸν μὲν Κατιλίναν αὖϑις ἐξέβαλον (15), εἵλοντο 

δὲ Σιλανὸν ὕπατον χαὶ Πϊουρήναν (17). 

9. 1,65. Θουηο05 ῬΟῸ 1 δἰδοξίοη (65 δοηββ 46 ᾿'δππόθ 62 ἔαγοπί, ἃ ἴὰ 
βίο απ αἰβοοῦνβ ῬΓοπομοό Ρδ} ΟἸσόσοη ἀδη8 16 βόπαῦ 16 21 οοίοργο 08, 
ΤΘΠΉΪΒ, δὰ Ἰΐθὰ ἀπ Ἰοπαριηαῖη 22, δὰ 28 ἀπ τηδπγλθ πιο. 

10. ΟἸοόγοι, Ῥρὸ Μγόπα (ομαρ. ΧΧν): « Παριο ροϑδέγιϊο {γεηιοηεϊ βοημαΐιι 
Οαἐδέηαηι οαοίξαυὶ αἴχια διίηι (6 18 γοῦιι8 7ιι85ὶ, δὲ χιϊα υοἰεί, χιας αὐ ἢϊα 
αἰϊαΐας ο58θηΐ, ἀἴοοῦ6.» 
᾿ ἢ ΚΕ πραγμάτων χαιγῶν, γ68 πούῦαο, ἴὰ τὅνυο]αὐίοῃ. 
12. Καὶ... .. ἐνδειχνύμενος. Ατηγοῦ: «Εὖ ἀιδβθὶ 856. γου]δηΐ τπομδυ Ὲ Ὁ 

ΡῬγθδὺ ἃ ὀθαϊχ ααἰ οϑίοϊθης 46 88. ΘΟ) Ἀ ΟΠ.» 
18. ΟἸούόγσοη. (ἰ. οἱέ.): « Τιῆπ οπΐηι αἰαὶξ ἄτιο ΘΟΥ̓ΡΟΥα 6886 γεὶ μιεῤϊίδαο, 

αγϑίηὶ ἀοὐῖϊο, ἐηβγηιο οαρίέε: αἰξογιιηι ΠΥ ηιιηι, δι)}6 ὁαρῖέο: Ἰμυῖο, αιμιηι ἐξα 
(6 86 πιογζξιηι 6886,, οσαριὲ 86 υἷυο ποη ἀοζιίινιηι.ν ᾿ Ἐμαυτὸν (οὐ ποι αὐτὸς) 
ἐπιτέϑημι. ἀοπποταῖς ἀἢ ὁααϊνα!θηὺ οχαοῦ ἀθ 068 ἀθυΠΙΘΓΒ. πιοίϑ. 

14, “πὸ τῆς οἴχίας . .. εἰς τὸ πεδίον. Ατηγοῦ: «Α 1116 46. 80η Ἰορ]5 
7δαπθ5 δὰ ομᾶπρ ἀθ Μϑιβ, οὰ 86 ἰαϊβοιοῃὺ 165 ὁ] θοίίοβ.» 

15. ΟἸοόγου (γθη., ΧΧυτ): « Π) βοοηαὲ ἴω, σαηιρίην σην ΠΥ ηιϊβδίηιο Ῥγαο- 
βι(το (ογἐϊβδιηιογιη οἱγογιηι οὐ οιην {{|πώ Ἰαΐα ἐπδὶσηῖψιο ἰογῖσα, ἨθΉν χφιαθ Ἠϊ6 
ἐεφεγεί --- οἰθπίηι ϑοϊοδαηι (Οαὐτίζνιαμε ποῖ ἰαΐνι8 ατἰξ υοηέγοηι, 86 σαριέ εἰ 
οοἴζιηι 8οῖογα ρεδίογε, --- υεγηι μὲ οηῖποβ ϑοηὶ απϊηιασυεγίογοηξ, εἰ ψιιηι ὑπ 
ηιδένι οἰ ρογίοιο οοηϑιιοηι οἱἀεγεηέ, ἐά φιιοᾶ 68 ξαοίλιηι, αὦ ορόηι ργαθδίαταηι- 
αιι6 ΘΟΉΘΜΥΥΕΥΉΐ. ν Τι65 τηοίβ τοῦ δὲ ϑώραχος --- τοῦ χιτῶνος, ἀοπῦ ᾿᾿ ααπῖνα- 
γ]οπὺ 886 γϑίσουνθ αἰ 8116 5 ομθζ Πίομ (ὐαββῖπβ (ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, 29), ρΡαγαϊββθηΐ 
ΔΎΟ ΡΟῸΤ ΟΥΡΊΠΘ 168 τηοίβ η0) χμαθ ηι6 ἐοῃογεὲ ἀπ ἰοχίο 46 ΟἸοόγοι,, τηδὶ 
ΘΟΙΩΡ ΓΒ. 

16. Τέλος, δοοαβα! οτηρ]ογό δανθυθιδ᾽θταθηΐ, θηῆη (νον. 1ὰ ποίθ 1 ἀὰ 
Ῥγόβ. 6}.). --- Ἔν ταῖς ψήφοις, ῬΆ 568 νοΐθβ, --- ἐξέβαλον, 16 Ῥβαρ]6 τὸ- 
Ῥοιβδβᾶ. 

17. Ὁ. Φυμπῖπβ 5] ηὰ5, οὐ 1,. 1,1 οἱπῖαβ Ματγθηα. ϑ:1|8ππ8 ὀΐαὶϊέ Ὀοδυ-γὸγο 
46 Οδίοη α᾽ Ὁ τα 6. «Ματγοπα 5’ δία αἰδέϊηρσιιό, 5βοὺβ ΤΠ 01} 5, ἀ8η85 18 ΘΟΌΘΡΓΘ 
οοηύγο ΜΙ Εν ἀαΐθ: οὐ, 16 ὑπο ρηθ 46 6 σόπόγαι αγαηΐ θὰ ᾿ἰθὰ ἃ δροαὰθ 
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ΟΗΑΡΙΤΒΙ ΧΥ. 

Οὐ πολλῷ δ᾽ ὕστερον τούτων, ἤδη τῷ Κατιλίνᾳ τῶν ἐν Τυρ- 
ρηνίᾳ στρατιωτῶν συνερχομένων() χαὶ χαταλοχιζομένων (5), χαὶ 
τῆς ὡρισμένης πιρρὸς τὴν ἐπιίϑεσιν ἡμέρας ἐγγὺς οὔσης, ἧκον ἐπὶ 
τὴν Κιχέρωνος οἰκίαν περὶ μέσας νύχτας ἄνδρες οἱ τιρῶτοι χαὶ 
δυνατώτατοι Ῥωμαίων, ἸΠάρχος τὲ Κράσσος καὶ ]άρχος Πάρ- 
χελλος καὶ Σχητιίων ἸΠέτελλος " χόψαντες δὲ τὰς ϑύρας χαὶ χα- 
λέσαντες τὸν ϑυρωρὸν ἐχέλευον ἐπεγεῖραι χαὶ φράσαι Κικέ- 
ρωνι (8) τὴν τιαρουσίαν αὐτῶν. Ἦν δὲ τοιόνδε()" τῷ Κράσσῳ 
μετὰ δεῖτινον ἐπιστολὰς ἀποδίδωσιν (ἡ ὁ ϑυρωρός, ὑπὸ δή 
τινος ἀνϑρώπου χομισϑείσας ἀγνῶτος, ἄλλας ἄλλοις ἐπιγεγραμ- 
μένας, αὐτῷ δὲ Κράσσῳ μίαν ἀδέσποτον (6). Ἣν μόνην ἀναγνοὺς 
ὁ Κράσσος, ὡς ἔφραζε τὰ γράμματα φόνον γενησόμενον ττολὺν 
διὰ Κατιλίνα (17) καὶ παρήνει τῆς πόλεως ὑπεξελϑεῖν, τὰς ἄλλας 
οὐχ ἔλυσεν(β), αλλ ἧχεν εὐθὺς τιρὸς τὸν Κικέρωνα, πληγεὶς 
ὑτιὸ τοῦ δεινοῦ χαί τι χαὶ τῆς αἰτίας ἀπολυόμενος, ἣν ἔσχε 
διὰ φιλίαν τοῦ Κατιλίνα. Βουλευσάμενος οὖν ὃ Κιχέρων ἅμ᾽ 
ἡμέρᾳ βουλὴν συνήγαγε, καὶ τὰς ἐπιστολὰς χομίσας ἀττέδωχεν 
οἷς ἦσαν ἐπεσταλμέναι, κελεύσας φανερῶς ἀναγνῶναι (). Πᾶσαι 
δ᾽ ὁμοίως τὴν ἐπιβουλὴν ἔφραζον. Ἐπεὶ δὲ Κύϊντος “ἄρριος, 

465 ὁοτηΐοθδ, Ῥγθβαῖθ ὑοαύθ 1 αυτπηόθ 46 Τποὰ]}]}ὰ5 βοαύπῦ 1ὰ οαπαϊδαΐατο 46 
Μαυτθπα. Ασουβό 46 Ὀτίριιο ρὰν Οαύοι, 11 ἔα ἀόέοηδα μὰν 165 ὑγοῖβ Ρ]ὰΒ 
σταπ5. ογαύθασβ ἀθ βοτηθ, Οταβϑαβ, Ηογίθμβίαβ οὐ ΟἸοόσομπ.» Ῥ]αβί αν 5 
Ῥαββᾶρθβ ἀὰ ῬηῸ Μῆμνοπα 46 ΟἸοόγομ νἱθππθηὺ αὐ δύτο οἱὐδόβ ἄδπβ 165 ποῦθβ 
ρΡγόοόαρηϊίοβ. ς 

Οσῃ. ΧΥ. 1. Οοβϑὺ ἃ Εδβαϊθβ, αὶ ρὸὰὰ ἂὰ ποιὰ 6 ΕἸογύοποο, αὐ’ δία! χό 
16 ΤἸίρα ρυϊποῖραὶ ἀὸ τοπᾶάρζτνουβ. ΟἿ, ϑα] βίο (Οαὐέϊ., 80) : « 1χέξεγαϑβ Ε᾽αε- 
βιὶ8 αἰϊαίας .. ., ὑπ φιυΐδιυιβ δον ἰρένηιν ογαὲ Ο. Μαρίδθε αὐθῖα σορί886. δι 
μιαφηα ηριϊξιιαϊνηα πές αΐοθι ΚἹ Καϊοηαβ πουοηιῦγο8.ν Οἵ, 1ὰ ἅπ ἄὰ ρῥγό- 
βϑῃῦ ΟΡ ἐ16. 

2, Καταλοχιζομένων, 5 οὐρϑηϊδαηῦ ὁπ. ΘΟΙρΡαρ ἶθ5 (λόχοι). Ρ]Ιαΐατατθ ἃΡ- 
Ῥ6|16 λοχαγός 16 δοηξιγο τοτπαίῃ. 

8. Οὴ; πθ βαυναὶϊθ Β᾽ΘΧΡΥ ΟΡ αἰπδὶ 6 ἔγαποαῖβ: «(θ τόν ον οὐ 46 αἴγΘ 
ἃ ΟἸσόνομ», ροὰν: «()ὰ τόν ον ΟἸσόγοι οὐ ἀθ ἐμὲ ἀἶγθ.» 

4. Ἣν δὲ τοιόνδε, νοϊοὶ 66. 41] Υ ἀναϊῦ. 
δ. ἡποδίδϑωσι, φῬυόδοιν 46 παγγαύϊοι. Επὶ ἔγαπραῖβ: «1 ἀναὶῦ ΤΘΙηΪ8.» 
0. ἀϑέσποτον, ἈθΠΟΉγο. --- «Οῃ 581, ῬᾺ" ἅἢ ρῬαβϑᾶρθ 46 ἴὰ γὲ6 (6 

Ογαϑδιι8 (οἰ. χα), απ ΡΙαίαγαθθ ἃ ἰσοῦνό ὁ68 ἀδίαι!β ἄδηβ 1᾽ « Ηἰβίοῖγθ (6 
80) ΘΟμπδαϊαῦ», ααὸ ΟἸοέγνομ ἀναῖϊῦ οοπιροβόθ 6. ΡΊ ΘΟ.» 

7. Φόνον . . . Κατιλίνα, «ααὸ Ὀίοη ἰοϑὺ 11 86 ἀονοῖν ἔαΐσο απ ἴον σναπᾶ 
τηθαγγο Θὲ. ἰὰ 1116 ΡΣ ΘΔ πὰ.» (ΑἸηγοῦ.) 

8. ΓΕλυσεν. 1.65 Ἰοξγοβ. ομοζ 108 ἀμοίθηβ ὀὐαϊοπὺ 46 μοῦ του!θαιχ ἰθγτηόβ. 
Ρᾶν" ἀπὸ ἤροο οὰ ἀπ ταθαῃ, αὐ Ὅη ἀόποπαϊν οὰ οοαραὶϊῦ ῬΡΟῸΣ ΟαντΙν 16 
τοῦϊθδα. 

9. Φανερῶς ἀναγνῶναι, « 46 1685 ᾿ἴγτο ὑοαὺ παυ]ί,» (Απιγού.) 
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δι « ’ ᾽ ’ Ν γ , οὖ 10 

ἀνὴρ στρατηγιχός, εἰσήγγελλε τοὺς ἐν Τυρρηνίᾳ καταλοχισμοὺς (39), 
χαὶ Ἰάλλιος ἀπηγγέλλετο, σὺν χειρὶ μεγάλῃ περὶ τὰς πόλεις 
ἐχείνας αἰωρούμενος ([1), ἀεί τι τιροσδοχᾶν χαινὸν ἀπὸ τῆς Ῥώ- 
μης, γίνεται δόγμα τῆς βουλῆς παρακαταϑέσϑαι (13) τοῖς ὑτιάτοις 

τὰ πράγματα, δεξαμένους δ᾽ ἐχείνους ὡς ἐπίστανται διοιχεῖν καὶ 
᾿ ν , - 4 2 ΄ ) Π ο , 

σώζειν τὴν πόλιν. Τοῦτο δ᾽ οὐ πολλάκις, ἀλλ᾽ ὅταν τι μέγα 

δείσῃ, ττοιεῖν εἴωϑεν ἡ σύγκλητος. 

ΟΗΑΡΙΤΈᾺΒ ΧΥ͂Ι. 

᾿Επεὶ δὲ ταύτην λαβὼν τὴν ἐξουσίαν ὁ Κικέρων τὰ μὲν ἔξω 
."» ᾽ πράγματα ΙΚοΐντῳ ἸΠετέλλῳ διεπτίστευσε (1), τὴν δὲ πόλιν εἶχε 

διὰ χειρὸς (35) καὶ καϑ᾽ ἡμέραν τιροήει δορυφορούμενος ὑπ᾽ ἀνδρῶν 
, »- ᾿ - 3 -- ν 

τοσούτων τὸ σπιλῆϑος, ὥστε τῆς ἀγορᾶς πολὺ μέρος κατέχειν, ἐμ- 
βάλλοντος αὐτοῦ (8), τοὺς παραπέμποντας, οὐχέτι καρτερῶν τὴν 

, « , δὰ δ Ν ᾽ - » Ν Ν ᾿ 

μέλλησιν ὃ Κατιλίνας αὐτὸς μὲν ἐχττηδᾶν ἔγνω πρὸς τὸν ΠΠἀλ- 
λιον ἐπὶ τὸ στράτευμα, ἸΠάρκιον δὲ καὶ Κέϑηγον(4) ἐκέλευσε ξίφη 

10. Καταλοχισμούς. γου. 1ὰ ποίθ 2 ἅὰ ρμγόϑβ. ὁΠι8}. 
11. αἹωρούμενος, ταδίαρμογθ {ϊγόθ ἀπ νασίουν απ Ρ΄δηθ 8 Π8 168 αἰγβ 61 

αὐϊοπαδηῦ ἀθ ἔοπασθ 501 88. ῬΓΟΪΘ. 
12. Παραχαταϑέσϑαι. ῬΟῸΣ 886 Τϑηᾶσο οοτηρίθ 46 οδὺ ᾿πβπι1 οὐ (65 βα]- 

γαπίβ, διοιχεῖν, σώζειν, 11 ἔδαϊ 56 ΤΆΡΡΟΙΘΙ ἰ8 [ουτάα]θ 4685 ἀδογοίβ ρΎΘΟΒ: 
Ἔδοξεν τῇ βουλῇ (ΞΞ γίνεται ϑόγμα τῆς βουλῆς) παραχαταϑέσϑαι, 11 ἃ Ῥᾶτα 
θοπ δὰ βόπαὺ 46 τηθέζγβ, οὐ απ οπ Ρϑιηθίξθ 168. ἈΠΆΙΓΘ8. ΔῸΧ πηδΐη8 68 θοη- 
5115, οὔ αὰο ΘΘαχ-οὶ 168 ἀὐϑηῦ Τθριθ5, (θοῦ αὰθ οθαχ-οὶ, 6η Ῥυθπδηῦ ἰὼ ΟΠ ΡΡΘ,) 
ϑατηἸηϊβέγοπῦ αὶ τηϊθαχ α48}}8 βααγοπὺ (ὡς ἐπίσταντιι) οὐ βαινθηῦ 16. ν1}]6. 
Ο᾽ δβϑύ, δῇ Ἰδέϊη, 1ὰ ἴαγαθαβθ [Ουηα]6 : « 7)οηὲ οροθγαηι 6ΟΉ81168 η6 χμϊὰ ἀοέγι- 
ηιοηδὲ γ68. ρεϑίίοα οαρὶαί.» [Τ,6 βόπαῦ μη ρουναὶϊῦ οοπμῆθυ ἃ 465 τηδρ βύγαίβ 
46 Ῥουγοῖν Ρ]5 ὀέθηαα. « ἴα ροξοδίαβ, αἰἴῦ δι] αϑ6. (Οαἐ γα, 29), ΡῈῪ 8θηα- 
ἐμηλ ἡιοῦῈ Ποηιαθο ηιαρὶβίγ αὐτὶ ηιασιθα ρον ηι εν)", δαογ οί ραγαγο, 
δοϊϊιιηι σοῦ θοῦ, ΘΟοΥΟ6γ6 ΟἸιδιι8 Ἠιο 8 800108 αι Οἴσο8β, ἀοηινὶ ηνετασηιο 
ἐηιρογίμηι αι 7ιἸοίνηι διυριηνηι ᾿αθογο: αἴτεον βέηι6 ροριυϊὶ 788 γα νι8 
οδαγηη γογμην σοη εἶ 7118 ο8:.» 

σῃ. ΧΥΙ.1 1. ον. Οἰοόγοη, 119 Οαἰδιαῖνο, χτι, 26: «. οίοϊϊιι8, χιιηι 
00 ἴος ργοβρίοιθηβ ἐπ ασγάηὶ (ἰαἰϊίοιηι Ῥὶοογαθηχιο ργαθηνδὶ, αὐ ορργὶηιοί 
Πορυΐμθην αὐ ΟἸλη.68. 6718. ἠιοέιι8 σοηαίβηνα ργοϊνθοϊτί.» (Οταραρος ϑα!]πβίθ, 
Οαἰὶ!., 80: « Ἰσίξι" βοηαΐέ ἀδογοίο 6. Μαγοῖιβ ἴοω Ῥιαέβιαβ, . Μρέοϊζι5 
Ογοέϊοιιδ ἔμ Αγριεϊΐαηι οἰγοιηηηιι θὰ ἴοσα ηιϊδϑὲὶ... ., 86 ργαοίογοβ ᾧ. Γοηιρεοῖμ5 
ξι5 Οαρμαηι, 9. ΜΈΤΕΈΙΙσΒ ΟΕΤΙΕΝ ΙΝ ΑΘΕΌΜ ΡΙΘΈΝΟΜ, δέβηιθ ῬΟΥΉλ 58. Ή1 
αὐ ῬΥῸ ἱθηιρουθ αἴηιθ ρογίσιϊο ὀαογοίξιηι οοηηρανγανγθηΐ.» ΤΘχργθββίοη (8 
ΡΙαΐαγαιιο τηδηααθ α᾽ Θχϑούὑπα9. 

2. Εἶχε διὰ χειρός δααπϊναιὺ ἃ διεχείριζε. 
8. 16 νοῦ ἐμβάλλειν ταᾶύασθ απ ΟἸοόγουμ. οὖ 805 οουὸρθ θηἰγαϊθηῦ 

᾿ς ἀἀπ5. ἰὰ Ρ͵δοθ ῬαΡ]αὰ6 6Θη. Τοίουα]αηῦ ἰὼ τοι] θμθ αἱ Θὴ ΘΠΘΟΙ Γαι 
Ἰ᾽δοοὺβ. 

4. ΜΜάρχιον καὶ Κέϑηγον. ῬΊαίαγαμπθ ἔαϊδ ΘΥΤΘΌΤ 501 168 ποῖηβ. [.685 ἀθὰχ 
ῬΘΙΒοΟΠμμαρῸΒ. ἀοηῦ 1] 5᾽ ἀρὶὺ οὶ οὖ ααἱ 8᾽ δἰαϊθηὺ ομαγρόβ ἃ ἀββαββίπου ΟἹοότ οι, 
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» ᾽ 

λαβόντας ἐλϑεῖν ἐπὶ τὰς ϑύρας ἕωϑεν ὡς ἀσπασομένους τὸν 
Κικέρωνα χαὶ διαχρήσασϑαι προσπτεσόντας (5). Τοῦτο Φουλβία (5), 
γυνὴ τῶν ἐπιφανῶν, ἐξήγγειλε τῷ Κιχέρωνι, νυχτὸς ἐλϑοῦσα χαὶ 

᾿ , , “2 διαχελευσαμένη φυλάττεσϑαι τοὺς ττερὶ τὸν Κέϑηγον. ΟἹ δ᾽ ἧκον 
Ν - ᾿ , 

ἅμ᾽ ἡμέρᾳ, καὶ κωλυϑέντες εἰσελϑεῖν ἠγανάχτουν χαὶ χατεβόων 
ν - 4 « 

ἐπὶ ταῖς ϑύραις, ὥστε ὑπιοτιτότεροι γενέσϑαι. Προελϑὼν δ᾽ ὃ 
, “- « , 

Κικέρων ἐχάλει τὴν σύγχλητον εἰς τὸ τοῦ Στησίου Διὸς ἱερόν͵ 
[οῚ - - 2 " “- « - 

ὃν Στάτορα “Ρωμαῖοι χαλοῦσιν, ἱδρυμένον ἐν ἀρχῇ τῆς “Ἱερᾶς 
- 3 - ν - 

ὁδοῦ, πρὸς τὸ Παλάτιον ἀνιόντων(). ᾿Ενταῦϑα χαὶ τοῦ Κατι- 
Ν - "» 

λίνα. μετὰ τῶν ἄλλων ἐλθόντος ὡς ἀπολογησομένου, συγχα- 
[ Ν -“ “- ΡῚ . , ν 

ϑίσαι μὲν οὐδεὶς ὑπέμεινε τῶν συγχλητιχῶν, ἀλλὰ πάντες ἄπο 

τοῦ βάϑρου μετῆλϑον (8). ᾿“ρξάμενος δὲ λέγειν ἐθορυβεῖτο, 
ὶ τέλος ἃ γος ὁ 9)- “ταξεν(10) αὐτῷ τῆς πιόλ χαὶ τέλος ἀναστὰς ὁ Κιχέρων (3) προσέταξεν (9) αὐτῷ τῆς ττόλεως 

᾿] , » ᾿ 3 - ᾿ Ε ΄ ΑΙ , "5 ω 

απαλλάττεσϑαι" δεῖν γὰρ αὐτοῦ μὲν ἐν λόγοις, ἐχείνου δ᾽ ἐν ὃ- 
, , . Ν - 11 . ᾿ Ψ 

σλοις πολιτευομένου μέσον εἶναι τὸ τεῖχος (13). Ὁ μὲν οὖν ΚἋατι- 

διαϊοπῦ 4, ΟΟΥ 6] 18, Οἤμθν ΠΟΥ ΤΌτηδῖμ (νου. ΟἸοέγσοι, ΤὴῸ βία νι, 18 οἱ 
χγυῖμ, ὕω; Βα]]αβίθ, (ὐαὐ., 28), οὐ 1,. Ν ἀγριυηΐοίαβ, βόμαϊθαν (Β4]]αβέθ, ἐδὲ4.). 

ὅ. δα] αβύθ, ἐδιά.: « διοινἐδ βαϊξαξιηι ἐμέγοῖγο αὐ Οἱδογοηθηι αὐ 6 ἐηιργῸ - 
υὖϑο ἀοηυν βία Ἰηυραναίνμηιν σοη ΓοὔοΥγ6. » 

0. ΟἿ. δα! βίο, ἐὉ., 28 οἱ 20. 
1. ᾿Ιδουμένον. . .. ἀνιόντων. Ατηγοῦ ὑγαάαϊ Θχαοίοιηθηξ: «θα ποὶ δϑὲ 

ϑιύαδ ἃ 1 δηίχόθ ἀθ ἴὰ τὰ ϑ'δογόθ, δἴηϑι αὰ ᾿οη τηοηΐθ δὰ τηοηὺ Ῥαϊ]αίζίη.» 
1,ἃ υἷα δαοῦα, ἀ᾽ 4111 618, πὸ τποηὐαϊν ρὰ8 δὰ Ῥαϊαύίη: ΡῬ]αασαθ πη 5᾽6ϑὲ 
ῬΡᾶβ ΘΧρΡυ τη ἄνθὸ ἀπ6 βυϊ ῇβθαηνθ οἱαγίό. «85 ᾿ἴἍγο 46 Τιζαβ, ατὸ Μ. Βοῖβ- 
5160 (γοηιοηαδ8 αγοϊμδοϊοσίινοβ, Ομ Ρ. 11, ὑπὸ τὰθ 8586 ἀόέδομο (6 ἴᾷ νοΐθ 
ϑεαογέθ οὖ τποηΐθ ἄγοῖϊῦ γϑυῦβ ’ὰ ΘΟ] πα (ἀὰ Ῥα]αίη).. .: ο᾽ἰαϊῦ Ἰὰ τὰΘ οὰ 
τηοηὐδο Ῥα]αύ πο, οἰΐυμε Ῥαϊαξίγιβ. Α Ῥϑῖηθ 8 ϑβύ οι θηραρό αὐ π ΓΘ η- 
οοηὔθ 168 8ι551868. ΘΏΘΟΓΘ ν 81} }685 ἃ Ὧπ6 ΟΥ̓Δ πθ ροτῦίθ.....» Οὐ αϊέ ἰὰ "δέν 
γρογία οὰ ρογία Μοηιροηῖα, Ῥουῦοόθ ἄδηβ 1᾿δποοϊπίθ 6 Ἐουηα]αβ. Εἰ ΤΟ Πα πὶ 
ἃ ἀγοϊίθ ἀθ ὁθῦθο ροῦίθ, οὐ ἃ τούγοανό, 11 γ ἃ ἅπὸ νἱηρίαϊπθ απ πμόθβ, 168 
Γοπάδθϊομβ α ἀη ὑγὸβ ἃ ποῖθη ἔθη} ]6. « δ [θη }0]6, οα πθῃ ρῬϑυὺ σαὸγο ἄοα- 
06}, οϑὺ οοϊαὶϊ (6 Δαριίον βϑαθου, ἂη 468 Ρ]8 οὐδ ΌΤ685 ἀθ ἤουηθ, δὲ απ 
7υΒα ἾΟΪ 165 ΔΡΟΠδο]ορῖιθ5. πηϑύϊαϊθηὐὺ ἃ θὰ ἔαηὐδαῖβῖθ ἀπ Ροὰ ρΡαγίουΐ, ἔδαΐθ 
ἀἶθη βᾶγοῖν 1 Θηρ]δοθτηθηῦ νύν 016.. --- ἡνιόντων, φσϑηϊ Δ βοῖα: 
ἰογϑημ θη ἠϊιοηέο ἂὰ Ῥα]αςϊη. 

8. Συγκαϑίσας.. .. μετῆλῚθον. ΟἸοότοι, 105 Οαἰι γαῖγο, ντι, 16: « Αἀνοηῖι 
ἔιιο δέω βιρϑοῖἑα υαοσιοξασία βιηΐ, .. ΟἸμ68 οοηϑεΐαγοδ, χιαὶ ἐϊδὲ ῬοΥβαορε 
αα οδαοάφηι οογδέϊευει ἐμογιηέ, βιηνμῖ αἰχμα αὐϑοαιδεϊ, ραγέοηι ἰβέαηι διε 861 110- 
γῆι μάαρι αχιο ἡπαρθηι γοϊιογιηΐ. » 

9. Ο᾽ ϑϑδύ ἀδὴβ οοῦϊθ οδοδβίοη απ} ρυόποηρφα ἴὰ 1.6 Οαἰίϊπαῖγα. 
10. προσέταξεν οϑῦ ἅπὸ δχρυθββίου ἱποχαοίθ. ΟἸοόσου π ἀόηπα ρΡοϊηΐ ἃ 

Οδοἶπα ᾿ογάσνο 6 ααἰύίον 1ὰ ν1}16, οο ααἱ οἷν Ρὰ δίγθ οοπβδίἀόγό δοτηπιθ 
ἊΠ ΔΡ8 ἦ(θ ρουγοῖρ: 11 16 Ἰὰὶ ΘΟη 561}. Οἱ φρϑαῦ ϑῆσοσο ᾿ἰγὸ β0ὴ α18- 
ΘΟΌΥΒ, ααἱ οϑὺ οομβοῦγό, ΟἸοόγσοη ἀόνοια, δὴ ργέβοποθ (6 ΘΟ Πηα, ἐοαΐο ἴα 
ΘΟΠ] ρα θη ; οὐ οὶ αἱ - οἱ, ὁρουναηξό 46 νοὶν 16 οουρὶοῦ ρογοῦ ἃ Ἰοὰν, δὲ πὸ 
86. βθηΐδηῦ Ὀ]5 6 βῇγοιὁ ἃ Ποπλθ, β᾽θιέργυοβδα (θ βου" ἄθ 1ὰ νι }]6. 

11. ΟἸοόγοι, 1.5 (Οὐαἰῖϊ., ν. 10.» Μασηο πιὸ ηἠιοένε ᾿δογαθέβ, ἀμηιηιοῦο ἐπξον 
η16 αἴφχιιο ἐξ ἠλμγ8 ἐγἐογ δὲξ,» 

λό κ᾿ 
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λίνας εὐϑὺς ἐξελϑὼν μετὰ τριακοσίων ὁπλοφόρων, χαὶ περιστης- 
σάμενος αὑτῷ ῥαβδουχίας ὡς ἄρχοντι χαὶ πελέχεις, χαὶ σημαίας 
ἐπαιρόμενος, πρὸς τὸν ϊάλλιον ἐχώρει" καὶ, δισμυρίων ὁμοῦ 
τι συνηϑροισμένων, ἐπήει τὰς πόλεις ἀφιστὰς καὶ ἀναπείϑων, 

ὥστε, τοῦ πολέμου φανεροῦ γεγονότος, τὸν ᾿Ἵντώνιον ἀποστα- 
λῆναι διαμαχούμενον. 

ΟΗΑΡΙΤῚΝ ΧΥΠ. 

Τοὺς δ᾽ ὑπολειφϑέντας ἐν τῇ πόλει τῶν διεφρϑαρμένων ὑπὸ 
τοῦ Κατιλίνα συνῆγε καὶ παρεϑάρρυνε Κορνήλιος “έντλος, Σούρας 
᾿ ᾿ » ᾿ΕΝ ΄ , γ ν ΄ ν ΜῚ , Ἀ ΠῚ 

ἐπείχλησιν, ἀνὴρ γένους μὲν ἐνδόξου, βεβιωκὼς δὲ φαύλως καὶ δι 
ἀσέλγειαν ἐξεληλαμένος τῆς βουλῆς τιρότερον, τότε δὲ στρατηγῶν 

Ν - - 3 , 

τὸ δεύτερον, ὡς ἔϑος ἐστὶ τοῖς ἐξ ὑπαρχῆς ἀναχτωμένοις τὸ 
" 2..." 1 ᾽ . ν Ν Ν 4 » » 

βουλευτιχον ἀξίωμα(). “έγεται δὲ χαὶ τὴν ἐπίχλησιν αὐτῷ γε- 
΄ Α τ ͵ ] Δ φνἘρ 2 - Α χήλλ 

γέσϑαι τὸν Σούραν ἐχ τοιαύτης αἰτίας. Εν τοῖς χατὰ Σύλλαν 
- ΄ 3 ᾿ 

χρόνοις ταμιεύων, συχνὰ τῶν δημοσίων χρημάτων ἀπώλεσε χαὶ 
Ρ] - - ᾿ 2 - 

διέφϑειρεν. ᾿Αγαναχτοῦντος δὲ τοῦ Σύλλα χαὶ λόγον ἀπαιτοῦντος 
ἐν τῇ συγχλήτῳ, προσελϑὼν ὀλιγώρως πάνυ χαὶ χαταφρονητιχῶς, 

, . ΄ ᾿ - Ν ΛΑ, 

λόγον μὲν οὐχ ἔφη διδόναι, παρεῖχε δὲ τὴν χγήμην, ὥσττερ εἰώ- 
- - "-- 3 

ϑασιν οἱ παῖδες, ὅταν ἐν τῷ σφαιρίζειν διαμάρτωσιν(Ξ3). Ἔχ 
΄ ΄ , , ν φι κ - Ἀ 

τοὐτου (5) Σούῦρας τταρωνομασϑὴ " σοῦραν γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τὴν 
᾿ 4,,.8. ΄ φ ͵ὕ 2 Ν » , ᾿ [ - 

χνήμην λέγουσι. Παλιν δὲ δίχην ἔχων χαὶ διαφϑείρας ἐνίους τῶν 
" Α] ᾿ ᾿ ν , 2 , ΄ » , 

δικαστῶν, ἐπεὶ δυσὶ μόναις ἀπέφυγε ψήφοις, ἔφη παρανάλωμα 
’ ν ᾿’ - , - ν 5» ν -» ᾽ 

γεγονέναι τὸ ϑατέρῳ χριτῇ δοϑέν" ἀρχεῖν γὰρ εἰ καὶ μιᾷ τϑηφῷῳ 
΄ 2 ζ΄, - ᾽ - ΄ - " 

μόνον ἀπελύϑη (). Τοῦτον, ὄντα τῇ φύσει τοιοῦτον χαὶ χεχινὴ- 

Οσῃ. ΧΥΙ.1 1. « Θυδλπᾶ ὑπ βόπαίθῃν 5᾽ αὶ Ῥὰγ 8ὲ οοπά αἰξθ, γθπᾶὰ ἱπαῖρηο 
6 ἴαϊγα ραγίϊθ ἀὰ βέπαϊ, 168 σθηβθαβ αναϊθηΐ 16 ἀτοῖῦ 46 Ἰ᾿ΘΧΟΙΌΓΟ, ἸοΥ8 ἀθ 
Ιθὰν τόν βίου 46 18 ᾿ϊβέθ βόπαξουία!θ: 16 βόπαίθαν αἰπδὶ ἀόομα ὁξαῖϊξ αἷί βοημαΐξι 
ηιοίιι8. ΤΊ ὟΝ ναὶ ροϊηὲ ἀθ ἀόβῃοηπθον Ρογτηδηθηΐ αἰΐδομό ἃ οοὐξθ ρϑῖηθ 
ἀἰβοιρ! παῖτο; 11] τοδί! Ὁ ῬΟΒ81016 ἃ [Ἰηἰόγοββό ἀθ γθοομαπόγ!" 80 γϑηρ' 46 
βέμδίθῃν, βοὶδ δὴ 86 ἰαϊβαπξ ἀθ ποανθαὰ δι γο ἃ ἀπὸ οἤδγρθ απ σον αἵ 
ἀθ ἀγοὶδ 1᾿δατηϊββίοη ἃ βόμπαί, βοὶῦ δὴ οὐίθηδηῦ (65 σθηβθισβ ααἱ Βαοοῦ- 
ἀαϊθηῦ ἃ οοὺχ αὐἱ ἀναϊοπὺ ἴαϊξ 16 τδάϊαὐίοι, 1ὰ τάϊπιέρταϊϊοπ. Ῥαγο δὲ 
ΒΠΏΡ]6. » 

2. «Τὴ Ἰυᾶο ῬθθυΠ Ρ]86, ααἱ ροοοανογαῦ, βηγαηι ἀαθαΐ, ΠΙΤΑΙ ΓΤ. ΟΥΙΒ 
ΡῬγοϊαίπτη Ρ116 ἔουϊθηατη ἀαθαΐ.» (Ταγπὸθο.) 

8. Οῃ ἃ ρουγίαπε τϑιηδταὰὺᾷ (ΥΟΙ5 71 έογαν. Απαϊεϊίεη, 1, 509) αὰθ 66 
Τιοηέα] 8 π᾿ δβὲ Ρὰ8 16 ῬγΘυηΐΪο ῬΟυΒο προ ἦ(θ ἴὰ ἴδτη]]θ ααἱ αἷἱξ ρογίό 16 
δοφποηιθὴ, ἀθ ϑυγα. 

4. Ἐπεὶ... ἀπελύϑη. Ατηγοῦ: «ἘΠ ἀναπῦ οϑίό δθβουἹβ ρδὰὺ ἄθαχ νοΐχ 
ἀθ ρὶυβ ἐδηΐ βϑαϊδιηθπὶ 4] δα δὴ 88. ἔδαυθιγ, 11 αἰξ αὐ ἀνοὶὲ ρουάα 1᾽8γ- 
σοιῦ ααἾ] ἀνοῖϊῦ Ὀ41116 ἃ ᾿᾽Ἂπ (6 οθβ ἄθὰχ πρθβ-]ὰ, ῬΡΟῸΣΓ ὁ6. απ ᾿ὰν δϑίοιὺ 
8.53862Ζ α᾽ δβϑίγσθ βου Ἵβ ΡΣ ὯΠ6 βθὰ]6. νοῖὶχ 46 ρ]08.» 
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μένον ὑττὸ τοῦ Κατιλίνα, προσδιέφϑειραν ἐλτείσι. χεναῖς ψευδο- 
μάντεις χαὶ γόητες τιεπτλασμένα καὶ χρησμοὺς ἄδοντες, ὡς ἐκ τῶν 
Σιβυλλείων (5), τεροδηλοῦντας εἱμαρμένους εἶναι τῇ Ῥώμῃ Κορνη- 
λίους τρεῖς μονάρχους ὧν δίο μὲν ἤδη σιεπιληρωχέναι (5) τὸ 
χρεών, Κίνναν τε καὶ Σύλλαν, τρίτῳ δὲ λοιπῷ Κορνηλίῳ ἐχείνῳ 
φέροντα τὴν μοναρχίαν ἤχειν τὸν δαίμονα, καὶ δεῖν πάντως δέ- 
χεσϑαι καὶ μὴ διαφϑείρειν μέλλοντα τοὺς καιροὺς (1), ὥσστερ ἵΚα- 
τιλίνας. 

ΟΗΑΡΙΤΕΒ ΧΙ. 

᾿ ΕἸ , Οὐδὲν οὖν ἐτιενόει χαχὺὸν ὃ “έντλος ἰάσιμον, ἀλλ᾽ ἐδέδοκτο (ἢ) 
Ν 2 - κ᾿ - »" - τὴν βουλὴν ἅπασαν ἀναιρεῖν καὶ τῶν ἄλλων “τολιτῶν ὅσους δύ- 

γαιντο, τήν τὲ πόλιν αὐτὴν χατεμπιμπράναι (3), φείδεσϑαί τε 
Ν - “, -“- ᾿ 

μηδενὸς ἢ τῶν Πομττηΐου τέχνων ̓  ταῦτα(5) δ᾽ ἐξαρπασαμένους 
ἔχειν ὑφ᾽ αὑτοῖς καὶ φυλάττειν ὅμηρα τῶν πρὸς Πομττήϊον δια- 

΄ 2 ΡΒ] - 

λύσεων " δὴ γὰρ ἐφοίτα πολὺς λόγος καὶ βέβαιος ὑπὲρ αὐτοῦ 
3 -» , ᾿ 

χατιόντος ἀπὸ τῆς μεγάλης στρατείας(). Καὶ νὺξ μὲν ὥριστο 
ν Ν 2 ᾿ , - ’ 5 , Ἁ . ν 

χερὸς τὴν ἐπίϑεσιν μία τῶν Κρονιάδων (δ), ξίφη δὲ καὶ στυτεπτεῖον 
ν - ᾿ ᾿ , θ , ΑΝ, αν ἢ » καὶ ϑεῖον εἰς τὴν Κεϑηγου (6) φέροντες οἰκίαν αττέχρυιψαν. “41ν- 

ὕ. Ὡς ἐκ τῶν Σιβυλλείων, «αὐ᾽}}Ζ ἀἰβοϊθηΐ οϑέγα οχύγαϊεθβ θ8. ᾿ἰγ 8. 6 
1ὰ. ΒΙΌΥ116.» (Ατηνοί.) 

6. Πεπληρωχέγαι. Οδὲ ᾿ἸπΠη10} δὲ 1685 βυϊναηίβ, ἥχειν οἱ δεῖν, ἀδροπᾶθης 
65. τηοΐβ ἔλεγον οἱ ψευδομάντεις Βοιιβοθηθοπᾶαβ, οὐ ἀοπὲ 1 1466, δοπίθπαθ 
ἀδη5 προσδιέφϑειραν ἐλπίσι χτλ., ἀοτηῖπθ ἐοαΐθ ’ὰ ῬΏΓΆΒ6. 

7. Διαφϑείρειν μέλλοντα τοὺς χαιρούς, «4,550 ῬΘΡΟΥΘ 165 ΟΘΟΆΒΙΟΙΏΒ Θἢ 
ἴσο αἰΠανγαπί.» (Ατηγοί.) 

Ομ. ΧΥΠΠ. 1. ᾿ϑέϑοχτο, « νἰβατη οὐαὺ δὅϑ,» 165 οοῃ͵]αγόβ αναϊθηΐ ἀδοϊαό. 
2. ΟἸοόνοι, 1115 Οὐἰῆ., τν, 8: « (νίηι εὐ θην δος οηιηϑιι5. Ῥαγέλθιι8, πιιθηι- 

αὐηιοάνηη ἀοδογίρένην αἰδενγὶ θυ ηιψιο οὐαί, ἐποοηἰββοηὲ οαοαθηιγις ἐηβη δαὶ 
οὐυύηυ [οοὐβϑβοηηΐ, » οἷο. 

8. Ταῦτα (τὰ τέχγα). 
4. Ἤδη . .. στρατείας. Ατηγοῦ: «Οδν 11 δέοι Ἰὰ ρυδπᾶ Ὀγαϊδ, οὐ 16 ἐθηοῖξ 

ΟἹ ῬΟῸΓ ἰουῦ αββδϑαρό, αα}} τϑίουγποὶῦ 465 σ᾽ Π 65. οΘΥΥΟ5. οὗ οοπαποϑίθβ 
αἾ] ἀγοῖῦ ἰαϊοίθβ ὁβ ραϊβ ἃ Ουὶθηΐ.» Οορ. γὲὲ ἀδ ])όηιοϑβέϊι., οἷν. τ, Ῥ. 517: 
ὡς ὁ πολὺς χρατεῖ λόγος. 

ὅ. ΟΥΟΙ αἰ Ροπιθηῦ, οὗ ΘΠ ΠΘΟΤΘ δὰ τηοτηθηῦ 46 ἴὰ σοπ]αταύίου. ἀθ Οδ 1 ηἃ, 
168. ϑαύανπα]θ8. π6 ἀαγαϊδηὐ αὐ πη ἴον: οδύϊθ ἔδίθ ἐουα αὶ ἃ]ου8. 16 19 46- 
Ομ ΓΘ. Α ἴὰ βαϊίθ ἀθ 1ἴὰ γόΐογπιθ ἄπ οα] θην ἴθ ῬᾺΥ {π|68 Οὖβαν, 616 ἔαΐ 
Τϑρουίδθ δὰ 17 ἀόοθιαργο. Ῥαυΐβ, βοβ Απρτβίθ, ῬΟῸΣ ΤΌΠΟ δὰ 18. 8568 8Π- 
Οἴθηπθ8. Ὀγόγοραὐνοθ, οὴ. Πὺ ἀαΓ ον 165 ϑαύαυ Π8168 ὑΓῸ 8. ἰοῦσβ, ἀπ 17 δὰ 19. 
ΤΙρὸγο ἰθ5. ῬΓΟΪοπρθα ΘΠΘΟΡΘ απ Ἰοὰν, οὐ οηῇη Οα] στα ρουταϊξ ἀη οἷπ- 
αὐϊὸτηθ ἸοῸΡ. --- Εη ἀἰβαῃὺ μία. τῶν Κρονιάδων, ῬΙαΐαταπο οοτητηθὺ πῇ 828 - 
ΟΠὨΓΟΠἴΒΤη6. 

0. Ο. Οοέμοριβ (46 1ὰ. σοηβ ΟΟΡ ἢ 6118), πὸ βθη}]6. ΔΥΟΙΡ ΤΟΤΡΙΪ α᾽ ααΐγθ 
ΟΠΔΡΡῸ αὰθ 16 ααυρβίαγσο, ἃ 14 βαϊέθ ἀθ αποὶ 1] δίαϊε οπίγό δὰ βόηδί. 
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ὅρας δὲ τάξαντες ἑκατὸν καὶ μέρη τοσαῦτα τῆς Ῥώμης (Π), ἕκαστον 
ἐφ᾽ ἑχάστῳ διεκλήρωσάν, ὡς δὲ ὀλίγου πολλῶν ἀναψάντων φλέ- 
γοιτο πανταχύϑεν ἡ πόλις. ΄Αλλοι δὲ τοὺς ὀχετοὺς ἔμελλον ἐμι- 
φράξαντες ἀποσφάττειν τοὺς ὑδρευομένους(8). 

Πραττομένων δὲ τούτων, ἔτυχον ἐπιδημοῦντες ᾿,2λλοβρίγων (9) 
δύο πρέσβεις, ἔϑνους μάλιστα δὴ τότε πονηρὰ πράττοντος (19) 
χαὶ βαρυνομένου (11) τὴν ἡγεμονίαν. Τούτους οἵ περὶ “έντλον 
ὠφελίμους ἡγούμενοι πρὸς τὸ κινῆσαι χαὶ μεταβαλεῖν τὴν Γαλα- 
τίαν ἐποιήσαντο συνωμότας. Καὶ γράμματα μὲν αὐτοῖς τιρὸς τὴν 
ἐχεῖ βουλήν (15), γράμματα δὲ πρὸς Κατιλίναν ἔδοσαν, τῇ μὲν (13) 
ὑπισχνούμενοι τὴν ἐλευϑερίαν, τὸν δὲ Κατιλίναν πταραχαλοῦντες 
ἐλευϑερώσαντα τοὺς δούλους ἐττὶ τὴν Ῥώμην ἐλαύνειν. Συναστέ- 
στελλον δὲ πρὸς Κατιλίναν μετ’ αὐτῶν Τίτον τινὰ Κροτωνιά- 
τὴν (8) χομίζοντα τὰς ἐπιστολάς. Οἷα δ᾽ ἀνθρώπων ἀσταϑμήτων 
χαὶ μετ᾽ οἴνου τὰ πολλὰ καὶ γυναικῶν ἀλλήλοις ἐντυγχανόντων 
βουλεύματα τεόνῳ χαὶ λογισμῷ νήφοντι χαὶ συνέσει περιττῇ διώ- 
χων ὁ Κιχέρων(5), χαὶ πολλοὺς μὲν ἔχων ἔξωϑεν ἐπισχοττοῦντας 
τὰ πραττόμενα καὶ συνεξιχνεύοντας αὐτῷ, πολλοῖς δὲ τῶν μετέ- 
χειν τῆς συνωμοσίας δοκούντων διαλεγόμενος χρύφα χαὶ πιστοὺς 

ΕΣ 

7. ϑα!}]υβίθ, Οαἐΐ!., 48: « δέαξἐϊὝιι8. οὐ Ο'αϑὶγιδνι8 υἱέ οι πιάση πιαρῖν Ὁυο- 
ῬΕΟΙΜ δ[ηιμι, ορρογίμνιαι Ἰοδα εἰγδὲθ ἱποοηογοηί.ν Αρρίβπ, (σπου γ68 οἱυϊίο8, 
Π, 8: Ἑτέρους ἐν δυώδεκα τόποις ἐμπιμπράναι τὴν πόλιν καὶ διαρπάζειν, 
χαὶ καταχτείνειν τοὺς ἀρίστους. --- Τ,8 τηοῦ ἕχατόν, ἄδη5 16 ἰδχίθ 6 Ρ]αἰατ- 
46, ΒΘΙὉ]6 δίγθ ὑπ ἔδπΐθ ἄθ οορίθ ροὺῦ ϑωδέχατον. 

8. 4λλοι. .. ὑδρευομένους. Ατηγοῦ: « Π Υ ἀγοῖῦ ἅ᾽ ααΐγοβ ΒΟΙΏΤη68 Θοτη- 
Τηΐβ ῬΟῸΡ ΘβίοαρΡου' 168 οδπϑαϊχ οὐ οοπᾶπϊ5 ραν οἱἃ ἴοαι υδηοῖξ ὁ. ἴα 
ἰχφμι οὗ Τοοῖγθ διιϑϑὶ οϑαϊχ ααἱ νου]άτοϊοπὺ ργοπᾶτ 46 ᾿θαὰ ρομ 6δἐοίηαγο 

ἤοιι.» 

9. 1,68. Α]ΠΟΌγορθβ, Ρθαρ]6 ἄθ 16 Θδιαϊο ΝΑ θοπαῖβθ, μα: αϊθηῦ ἀπθ ραν ϊθ 
ἅὰ Ῥδυρμΐπό οὐ ργθβαὰθ ἰοαΐθ 1ὰ ϑανοίθ. ---Ἑ Ῥοὺν 165 ἀδύβι]8 ἀ6 οδὺ ὁρί- 
8046 46 1ὰ. ΘΟΠ]Ραἰοη, γΟυ6Ζ 165 ομαρ γα 40 - 46 46. ϑ4)]αβίθ. 

10. πονηρὰ πράττοντος, 86 ἰγοιναπῦ ἀδη8 1Π6 βἰ ὑπαύϊοη τα βόγϑ Ὁ]6 (ἃ οα 86 
465 ἀοέξζεβ ἀοπὲ 115 ὁἰαϊθηῦ δοοδ]ό8). 

11. Βαρυνομέγου οδὺ οοπδύγαϊ οὐ ἀοϊὺ 5᾽ Θηύθῃαᾶσθ οοϊητηθ βαρέως φέροντος. 
12. Τὴν ἐχεῖ βουλήν, «16 60η8611 ἄθ ΘᾺ ρᾶγ8.» (Ατωγού.) 
19. Τῇ μὲν βουλῇ, ο᾽ οεϑἰ-ἀ-αἴτο τῇ ἐχεῖ. 
14. Τίτον τινὰ Κροτωγιάτην. 1| αΥτῖνο αποϊαποίοϊβ ἃ Ρ]αίαταθθ ἅς ἀ6- 

ΒΙΡΊΉΘΙ 8Δ΄]η51] 685. ῬΘΥΒΟΠΉΘΒ, ΒΤ ]θτηθηῦ ῬΔ1 ἰΘῸΤ ῬΓόποπι βαϊνὶ αὶ ΠῸπῚ ἀ6 
Ἰθὰν ν11}16 παύα]θ (ρΡ. θχ. δὰ ομδαριίγθ χχιχ, διὰ Τύλλου τινὸς Ταραντίνου). 
16 ποῖ 4θ 66 « ΤΙΐα5 46 Ογοίοπθ» ὀδίαϊξ γαϊδυτοίαβ, ἃ οὃ 46 ποῖβ 8ἃ}- 
ῬΥΘπηθηῦ 54] υδὲ6 (44), ΟἸοόγοη (1115 Οαἰῖ!. τι, 4) οὐ Αρρίθῃ ((ὐἸγγ 68. οἷ- 
υἱΐοβ, 11, 4). 

16. Οἷα δ᾽ ἀνθρώπων .... διώχων ὁ Κικέρων. Οοπβέγαϊδος: Ὁ δὲ Κι- 
χέρων, διώχων πόνῳ χτλ... .. (τούτων τὰ) βουλεύματα (τοιαῦτα ὄντα) οἷα 
ἀνθρώπων χτλ..... Ατηγοῦ: «Μαῖὶβ ἰοὰβ ἰδ ΘΟΠΒ611Ζ οὖ ἰοαΐθβ ᾿ΘῸΪΒ 
αδΙ Πότ αὐϊοηβ, Θουητηθ αἰ Βοσητηθ5 δἰουγαΐβ, ααἱ π6 856 ἰγοανοϊθπὺ δηηαῖβ 6η- 
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ρών( 6), ἔγνω τὴν πρὸς τοὺς ξένους (117) κοινολογίαν ᾿ καὶ νυχ 
τὸς ἐνεδρεύσας ἔλαβε τὸν Κροτωνιάτην καὶ τὰ γράμματα, συνερ- 

’ Ρ] , - 32 “ 

γούντων ἀδήλως τῶν -“λλοβρίγων. 

ΟΗΑΡΙΓΗΙΕ ΧΙΧ., 

“μα δ' ἡμέρᾳ βουλὴν ἀϑροίσας εἰς τὸ τῆς Ὁμονοίας ἱερόν(), 
ἐξανέγνω τὰ γράμματα, χαὶ τῶν μηνυτῶν διήκουσεν. Ἔφη δὲ χαὶ 
Σιλανὸς ἸΙούνιος () ἀκηχοέναι τινὰς Κεϑήγου λέγοντος ὡς ὕτια- 
τοί τὲ τρεῖς (Ὁ) καὶ στρατηγοὶ τέτταρες ἀναιρεῖσϑαι μέλλουσι. 
Τοιαῦτα δ' ἕτερα χαὶ Πείσων, ἀνὴρ ὑπατικός (2), εἰσήγγειλε. Γαΐος 
δὲ Σουλτιίχιος, εἷς τῶν στρατηγῶν, ἐπεὶ τὴν οἰχίαν πεμφϑεὶς τοῦ 
Ἀεϑήγου, πολλὰ μὲν ἐν αὐτῇ βέλη καὶ ὅπλα, τελεῖστα δὲ ξίφη 
χαὶ μαχαίρας εὗρε (δ) γεοϑήκτους ἁπάσας. Τέλος δέ, τῷ Κροτω- 
γιάτῃ ψηφισαμένης ἄδειαν ἐπὶ πηνύσει τῆς βουλῆς, ἐξελεγχϑεὶς 
ὃ «Ἵέντλος ἀπωμόσατο τὴν ἀρχήν (στρατηγῶν γὰρ ἐτύγχανε), χαὶ, 
τὴν περισιόρφυρον ἐν τῇ βουλῇ. χαταϑέμενος, διήλλαξεν ἐσϑῆτα 
τῇ συμφορᾷ πρέπουσαν. Οὗτος μὲν οὖν χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ παρε- 
δόϑησαν εἰς ἄδεσμον φυλακὴν τοῖς στρατηγοῖς (6). 

ΒΘΙῚ]Θ 51 ΟῚ ΘΠ ΥΥΡΟΠΡϑηὐ ΔΥΘΟ [01168 ἴθτωπιθβ, θϑίοϊθπὺ ἴδοι ]θιηθηὺ ἀ68- 
οουγονὺβ ΡῈ ΟΙσθῦομ, ααἱ 168 8]1οἷὺ οϑρίδηῤ δὺ σϑομθγομαμὺ ἄνθο ρυαπᾶθ 
Βο] ποῖα (πόγῳ), ΒΟΌΓΘ ἡαροιαθηὺ (λογισμῷ νήφοντι),» οἷο. 

16. Καὶ πιστοὺς εὑρών, οὐ ἀγαπὺ ἰγουνό 60) δὑμῶΣ 468 ὅτηΐϊββαὶ "88 βῦτβ. -- 
Αὰ Ἰίθα ἀθ6. 068 τηοίβ, ααοη Ῥϑαὺ ΘΟ] ΘΟ ΓΟ δέγθ 68 ααυ᾽ Γαναῖῦ ὁδοῦ ΡΙ]ὰ- 
ἰθασθ, 168 Ἰηϑη βου 5 ρουίθηῦ χαὶ πιστεύων, «οὐ 856 ἥδηῦ ἃ ουχ». (614 π 
γα πυ]]οτηθηῦ ἄνθὸ 16 οοπίοχίθ Ῥαυΐδαιθ Ϊὰ ̓ δομβδποθ ααθ ΟἸοόγοι. ροαυναὶξ 
ΔΥΟΙΡ ἀδη8 165 τόνδ ὐοηβ ααἱ Ἰαΐ ὀἑαϊοπί [αϊῦθβ, πα δὐαϊὺ ΡΟὰΓ ΤΊθη αἀδη85 ἰὰ 
βὰγουθ 46 8565 Ἰηϊογτηδίίομβ. 511 ὁὐαϊῦ θη ἰηΐοσιηό, ο᾽θϑὺ αὐ 1αἱ τᾶρροῦ- 
ἰαϊὺ ἰοαὺ δαδ]θτηθηί. 

17. ξένους, 168. δ ῬαΒβδθινβ ΑἸ]ΟΌΧΟρΡ 8. 
ΟἿ. ΧΙΧ.] 1. 16 ἔθιηρ!θ 461ὰ Οὐποουῦᾶθ, δα )ουγᾶ αὶ ϑηὐὀνυθιιθηὺ ἀδύγυϊ, 

5᾽ δ]οναὶθ δὰ ἴοπα ἅὰ Ἐόγατα, δὰ ρἱθα ἄο 1ὰ ΟΠ] πη ἀὰ Οαρίξοϊθ. Ομ 16 Ταῖβ. 
βαιὺ ΒΥ 1ὰ ἀγοϊῦθ δὴ τηοηἰδηὺ 16 οἴδυν8 Οαριξοϊίγιιιδ. (ὙΟΥ. 165 ἄθιιχ Ρ]δπ5 ἀὰ 
ἘΌΓΡαΙΩ δὰ ἰθιὴρ8 ἀ(θ ἴὰ τρια ]!]αὰθ οὖ ἀ6 1 θιωρῖτο ἀδη8 165 Ῥχγοηιοπαδβ 
αγοϊιὀοϊοσίχιιο5 α6 Μ. Βοίββίθι".) --- Ὁϑέξθ βόδποθ 86 ἐἰϊηύ 16 8 ἀδοθιθγ. 

2. «Δυ]188 5᾽Παππι8, Θοη88] αἀόβίρηό, γον. οἤδρ. χιν, ἃ ἰὰ ἥπ » 
8. βανοῖν ΟἸοόγοη, οΟμΒὰ] 46 Ἰ᾿'δηπόθ, οὐ 168 ἀθιχ οοηβα]β ἀόβίρηόβ ΡΟΣ 

᾿᾽δηηόθ βαϊναηίθ, 51] 6 ητ8 οὐ Μυγθδ. 
4. «Οοηϑιϊαγῖδ. Ο. ΟΑΙΡαΓ 8 Ῥίβοη ἀναὶϊ ὁδό οοηβαὰὶ αααὺγθ δη8 δυρᾶ- 

τανϑηΐ, 67 ἀαναῃὶ 2.-0.» 
ὅ. Οἰοότοῃ. {775 Οαἰϊϊῖη., τι, 8: « Αὐηιιο ἑπέουθα βέαὐίηι αὐηιοπῖψε, ΑἸ1ο- 

ὑγοσιηη Ο. ϑιίριούιηι. ργαθέογεηι, Κογέθηι υἵγιηι, ηυϊδῖ, αι ὁ αοαϊθιι8 Οεἰιορὶ, 
8ὲ χιωϊᾶὰ ἑοϊογυηι 6886ὲ, 6 ΥΥοΥ: 6 φιῖδιι8 {16 πιαφῖηιηι βισαγιι πη εγηι δἕ 
σΙαάϊογιην οοἐϊιξ. » 

θ, ϑα]]αδίθ, Οαἰῖϊ!., 47: « ϑεπαῖνι ἀδοονηϊέ δὲ, ἀἰθαϊοαῦο τηᾶαρ βύσαύα (ἀπω- 

δι δ ν, νὸς, νι. 
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Ἤδη δ᾽ ἑσπέρας οὔσης καὶ τοῦ δήμου παραμένοντος ἀϑρόως, 
προελϑὼν ὃ Κιχέρων, καὶ φράσας τὸ πρᾶγμα τοῖς πολίταις (ἴ), 
χαὶ προπεμφϑείς(5), παρῆλϑεν εἰς οἰχίαν φίλου γειτνιῶντος, 
ἐπειδὴ (Ὁ) τὴν ἐχείνου γυναῖχες κατεῖχον ἱεροῖς ἀπορρήτοις ὀργιά- 
ζουσαι ϑεόν, ἣν “Ρωμαῖοι μὲν ᾿.4γαϑύν (19), “Ἕλληνες δὲ Γυναι- 
χείαν ὀνομάζουσιν. Ἐϑύετο δ᾽ αὐτῇ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ 
τοῦ ὑπάτου(:) διὰ γυναιχὸς ἢ μητρὸς αὐτοῦ, τῶν “Ἑστιάδων 
παρϑένων παρουσῶν. Εἰσελϑὼν (35) οὖν ὃ Κικέρων, καὶ γενό- 
μενος χαϑ' αὑτόν(:8), ὀλίγων τταντάπασιν αὐτῷ παρόντων, ἐφρόν- 
τιζεν (13) ὅπως χρήσαιτο τοῖς ἀνδράσι. Τήν τὲ γὰρ ἄκραν καὶ 
προσήχουσαν ἀδικήμασι τηἡλιχούτοις τιμωρίαν ἐξηυλαβεῖτο καὶ 
χατώχνει, δι᾽ ἐπιείχειαν ἤϑους ἅμα, καὶ ὡς μὴ δοχοίη τῆς ἐξου- 
σίας ἄγαν ἐμφορεῖσϑαι καὶ πιχρῶς ἐπεμβαίνειν ἀνδράσι γένει τε 
πρώτοις χαὶ φίλους δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει χεχτημένοις " μαλαχώ- 
τερον δὲ χρησάμενος, ὠρρώδει τὸν ἀπ᾽ αὐτῶν χίνδυνον([5). Οὐ 
γὰρ ἀγαπήσειν(15) μετριώτερόν τι ϑανάτου παϑόντας, ἀλλ᾿ εἰς 
ἅπαν ἀναρραγήσεσϑαι τόλμης, ὡς μετὰ τῆς παλαιᾶς καχίας νέαν 

μόσατο τὴν ἀρχήν), Τμοπία]αΒ ᾿ΐθτηαπθ οοὐθεὶ (οὗτος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ) ἴπι ΠΡοτῖΒ 
φαδέοα 5 (εἰς ἄδεσμον φυλακὴν) Παφεαπένν. Τέαφιιο ΤιογένιιΒ Ῥ, Τιορένο 
ϑριηιογῖ, αιυὲ ἐνγν τ 1118 ογαΐ, Οφέϊιοσιβ 6. Οογηῖβοῖο, ϑέαξίίιβ Ο΄. Οαδβανὶ, 
Οανίηιιβ ΜΙ. ΟΥαβ80, Οποραγνιϑ ΟἸ. Τογορεϊο βοπαίουὶ ἐγασε ει.» ΤΡεχ- 
Ῥγοβϑίομ τοῖς στρατηγοῖς απ θη Ρ]οῖ6 Ῥ]αΐαγαπθ οϑὺ ἱποχϑοίοϑ. --- Αγργὸβ τὴν 
περιπόρφυρον, βοιι5-Θηξθη 6 ἐσθῆτα: 1ὰ ἐορ φγόξοωϊε (ο.-ἃ-ἃ. ρερρινα Ῥγαθ- 
ἐοαΐαηι, Ὀοτᾶόθ 46 Ῥοῦγρυθ), ἱπβίρτιθ Ὧθβ πδαΐθβ πιαρ βυσαΐασθβ --- Ζίήλ- 
λαξεν, φῬυῖῦ 6 ΘΟΠΔΏρ. 

7. Οκἐ ἔαΐ 16 ἐτοϊβίδτηθ Οδε παῖτα ααἢὉ} ργόποηφα ἄἀδη8 οοὐξθ οοοδϑβίοῃ. 
8, Προπεμφϑείς, «τϑοοπγογό Ρδ᾽ ἰοὰὺ 66 ῬΘΆΡΙΘ.» (Αταγοί.) 
9. Ἐπειδή, ἄδτιβ 16 5θπ8 ἀθ ἐπεὶ, τ 7μ6 (ΘΤΏΡ]Οἱ 8588 ΤΆΤ). 
10. Ὀργιάζουσαι ϑεόν, ἴδίαπί 18 ᾿ἀόδβεθ. -- - ΠῚ βοῦα ἅθ ποαγϑᾶὰ αποβθοη 

468 τη  βύδ 88 ἀθ 1ὰ ΒοῆηΘ Πόοθββθ δὰ οδρ. ΧΧΎΙΙΠ. 
11. Τοῦ ὑπάτου, ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ἰηθχαοῖθ. Οἡ ομοϊβιβϑαϊξ, ρΡοὰν 16 οὐδ ταίίοι 

46 οοἰΐα ἔδίβ, οὰ ἴὰ ργόβθῃμοθ (168 Βοιητηθβ δξαϊ! τηξογαϊξο, Ια τηδῖβου. (6 
Ῥαπ ἀ65 δοπϑαῖβ οὰ ἀ65 Ῥγδίθατβ. 

12. Εἰσελϑών (ἀδη5 Ιὰ τηδῖβ0 0 Ὧθ 1᾽δτη]). 
13. Γενόμενος χαϑ' αὑτόν, 5᾽ δἰατιί τϑηξογταό θὴ βοϊ -ταθιηθ. 
14. Ἐφρόντιζεν χτλ. ΒΑ Παθίθ, 46: «Αηαῖιβ οὐαὶ ἀιιδιίξαη8, ὅρη ηλαρμηῖο 866- 

ἰθγ6 ἐαγεεϊ8 οἵυϊθιι8 ἀεοργοἰνεηβῖ8, αὐᾶ ἕαοῖο ορὰβ δϑβϑοῦ (ὅπως χρήσαιτο τοῖς 
ἀνδράσι): Ρώπδπι (τὴν γὰρ ἄχραν τιμωρίαν) ΕΣ οπογὶ (ἐξηυλαβεῖτο. .. κε- 
χτημέγοις), ἱηυριιηϊξαξοηη (μαλακώτερον δὲ χρησάμενος, -Ξ εἰ μαλακώτερον 
αὐτοῖς χρήσαιτο) φεγαμηᾶαο τοῖ ριιϊϊοαε (ὠρρώδει τὸν ἀπ᾽ ἐχείνων κίνϑυνον) 
ἔογα οὐοαἀοθαΐ. » 

16. Οὗ, 1Ιὰ ποίθ 7 ἀὰ οἷ. σιν. 
160. ᾿ἡγαπήσειν, οὐ Ῥῖυβ Ἰοΐη, δόξειν. (85 ᾿πϑη 1185 ἀδροπᾶθηξ 6 ὑπελάμ- 

'βανεν, ᾧ ᾧετο, οὰ 6 ααοίαπο γΘΥΌ6 46 66 56Π8, απὶ οβῦ βουβ-θηξοπᾶπ, τηδῖβ ἀοηΐ 
ΥΙ4ό6, χα α ἕαϊθ παῖζγθ ἐφρόντιζεν ἀπ Ῥϑὰ ΡΙα5 Βααΐύ, Ρθγβίβίθ υϑαυ ὰ 1ὰ πῃ 
ἀθ. 66 οδμαρίἐσθ. --- Ἐπίθπᾶθζ: Οὐ γὰρ ἀγαπήσειν αὐτοὺς ᾧετο, εἰ μι. τ. ϑ. 
πάϑοιεν. 
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2 ᾿ ’ ιν , γ, ᾿ , 2 ο. 

ὀργὴν προσλαβόντας " αὐτός τε δόξειν ἄνανδρος καὶ μαλαχὸς, οὐδ 
Ψὕ - 2 , 5 » » 

ἄλλως δοκῶν (17) εὐτολμότατος εἶναι τοῖς πολλοῖς. 

ΟΗΑΡΙΤΕῚΙΪ ΧΧ. 
τ 

Ταῦτα τοῦ Κιχέρωνος διαποροῦντος ({), γίνεταί τι ταῖς γυναιξὶ 
ϑυούσαις σημεῖον. Ὁ γὰρ βωμός, ἤδη τοῦ πυρὸς χαταχεχοιμῆσ- 
ϑαι(2) δοκοῦντος, ἐχ τῆς τέφρας καὶ τῶν χαταχεχαυμένων φλοιῶν 

’ ν 2. α ΓΥΧ ᾿ ς 7) ἢ ς ει ΨῈ 8 
φλόγα πολλὴν ἀνῆχε χαὶ λαμπρὰν. ὝὙφ' ἧς αἱ μὲν ἀλλαι(5) διε- 
πτοήϑησαν, αἱ δ᾽ ἱεραὶ τιαρϑένοι (4) τὴν τοῦ Κιχέρωνος γυναῖχα 

ρος » Τερεντίαν ἐκέλευσαν ἡ τάχος (5 χωρεῖν πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ κε- 
λεύειν(5) οἷς ἔγνωκεν ἐγχειρεῖν ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὡς μέγα 

’ ν ΄ γ - -" “- - [ 

σιρύς τε σωτηρίαν χαὶ δόξαν αὐτῷ τῆς ϑεοῦ φῶς διδούσης. 

Ἢ δὲ Τερεντία (χαὶ γὰρ οὐδ' ἄλλως ἦν τιρᾳεῖά τις οὐδ᾽ ἄτολμος 
τὴν φύσιν, ἀλλὰ φιλότιμος γυνὴ καὶ μᾶλλον, ὡς αὐτός φησιν ὃ 
Κιχέρων(), τῶν πολιτιχῶν μεταλαμβάνουσα πιαρ᾽ ἐχείνου φρον- 

- - α« Ξπ ᾿ 3 ν 

τίδων ἢ μεταδιδοῦσα τῶν οἰχιακῶν ἐχείνῳ) ταῦτά τε τιρὸς αὐτὸν 
, ν » , ΨῚ ᾿ ΓΦ. 
ἔφρασε καὶ παρώξυνεν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας " ὁμοίως δὲ καὶ Κόϊντος 
ΕἾΤ Ὰ "(8 ᾿ βλν τζν ΤῊ , δ ἐρ τττς ͵ χα νψ 
ὁ ἀδελφὸς (δ) καὶ τῶν αἀττὸ φιλοσοφίας ἑταίρων Πόπλιος Νιγί- 

- - Ν ,ὔ . ν - 

διος(3), ᾧ τὰ τιλεῖστα καὶ μέγιστα “πταρὰ τὰς πολιτικὰς ἐχρῆτο 
πράξεις (19). 

’ὔ ΄ , Ν 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ, γινομένων ἔν συγκλήτῳ λόγων περὶ τιμωρίας 

17. Οὐδ᾽ ἄλλως δοχῶν, ζιιῖ φιιὶ ἀὀ)ὰ η6 ραδϑδαϊέ ραᾳ8 γοι, οὰ, οοτήτηθ Α- 
τηγοῦ, «ἃγθ0 66 46 ἀ᾽Δ1Π|6ΌΓΒ 1] π᾿ βίοι ρᾷ8 ἔθπι ἴον Ππαγαγ.» 

ΟἸ. ΧΧ. 1. Ταῦτα τοῦ Κιχέρωνος διαποροῦντος. Ατηγοῖ: « ΑἸπ81 απ ΟἹ- 
ΘΘΙῸΠ δϑύοιῦ θῇ 6685 ἀουθίθβ.» 
, 2. «Νουβ ἀϊβοῃβ 46 τηδπιθ: «ἀπ ἴθι ΒΒ 01.» ὙἹΡΡΊ]6: 8ορέξοβ διιϑοϊξαϊ 
07,68.» 

8. ««ὲ μὲν ἄλλαι, 1658. αὐὐγοβ ζϑηϊηιθ8. (αἱ ὀἰαϊθηῦ ργόβθηξββ). 
4, Αἱ δ᾽ ἱεραὶ παρϑέγοι, ο.-ἃ.-ἃ. αἱ ᾿Εστιάδες. αὶ 
δ. “Ππτἰ τάχος, Θοτήτηθ ὡς ου ὅσον τάχος, ὡς τάχιστα, ἡ τάχιστα, οἷο., ἐοπέοδ 

Ἰοοαύϊοηβ ῬοὺΣ αἰρο: δίεη υἱέο, ἴ6 ρῖιιδ υἱέο ροβδιδϊ6. 
6. Ἐχέλευσαν κελεύειν ἐγχειρεῖν, Ἰαὶ αἰτοπὺ ἄθ αἰνο (ἃ βοὴ τηᾶγὶ) (6 86 

τηθἐΐγθ ἃ οχδοαΐον --- οἷς ἔγνωχεν ὑπὲρ χτλ., «66 4} ἀνοὶδ δὴ Ῥϑηῆβόθ ῥοῦν 
Τα 16 ἃ... .» (Ατηγοί.) 

7. Τι6 Ῥαββᾶρθ οὰ Οἰοόγοῃ ἃ αἰ οοἷα μ6 886 υϑίγοινθ Ρ8ᾷ8 4818 8568 Ὁ ΌΥΤ ΘΒ 
δυ]ουγα αὶ ΘΟΠΒΟΙν 668. 

8, Κόϊντος ὃ ἀδελφός, βοὴ ἔγὸγ6 Θυϊηξαβ. 
9, Ῥ. Νιρτάϊαβ ΕἸΡΌΪ]α5, «16 Ρ]ὰ5 βανδηὺ 68 Ἠοτηδίηβ ἃργὸβ ὕΤΤΟΙ,» ὑγὸβ 

116 ἀνθὸ ΟἸοόσοῃ. ἀθ Ῥᾷ ἸθυΒ ΘΟΙΉΤΩΠ6Β (ἰβοιιββίοηβ ΡΒ] Οβορμίασθβ (ἀπὸ 
φιλοσοιρίας). 

10. Τὰ πλεῖστα χαὶ μέγιστα Ἰοποπὲ 16 γῦϊθ ἀ᾽ ἄγνου θοβ δι ργὸβ 46 ἐχρῆτο. 
Παρὰ τὰς πολιτιχὰς πράξεις, ἄδηβ 16. σοΟυνοΥπθιηθηὺ ἀ68 δῇδίτοβ ΡᾺ Ια 068. 



ΡΩ ΤΆΒΟΟΕ, ΠΕ ΘῈ; ΟἸΟΙΒΟΝ 487 

τῶν ἀνδρῶν, ὃ πρῶτος γνώμην ἐρωτηϑεὶς (11) Σιλανὸς εἶτιε τὴν 
ἐσχάτην δίχην δοῦναι τιροσήχειν ἀχϑέντας εἰς τὸ δεσμωτήριον͵ 
Καὶ τούτῳ πιροσετίϑεντο (13) πάντες ἐφεξῆς μέχρι ΓΙ αἵου Καίσα- 

δῆς ν - 

ρος (3), τοῦ μετὰ ταῦτα διχτάτορος γενομένου. ἼΤοτε δὲ νέος 
5} 14 "» ᾿ Ν , » -“" ,.}.»} 2 ΄ 2 Ἁ " 
ὧν (3) ἔτι, καὶ τὰς πρώτας ἔχων τῆς αὐξήσεως ἀρχάς, δὴ δὲ καὶ 

- , ο ᾿ ὧν δ ν , Σ ον , ν εον ᾽ ΄ [4 
τῇ πολιτείᾳ χαὶ ταῖς ἐλτιίσιν εἰς ἐχείνην τὴν ὅδον ἐμβεβηχώς, ῇ 

«ς , ᾿ Ν ᾿Ὶ 

τὰ Ῥωμαίων εἰς μοναρχίαν μετέστησε πράγματα, τοὺς μὲν ἄλλους 
ἐλάνϑανε, τῷ δὲ Κικέρωνι πολλὰς μὲν ὑποψίας, λαβὴν δ᾽ εἰς 
2, 2 ΄ )ὔ ΣΥΝ ν ᾿ , ἣ.»» 3 , ἔλεγχον οὐδεμίαν τιαρέδωχεν " ἀλλὰ καὶ λεγόντων ἦν ἐνίων ἀκούειν 
ς » Ν ) ν ζςη “5 ͵ Ν » 15 ᾿ , 

ὡς, ἐγγὺς ἐλϑὼν ἁλῶναι, διεχφύγοι τὸν ἀνδρα 3). Τινὲς δὲ φασι 
περιιδεῖν (16) ἑχόντα καὶ παραλιτιεῖν τὴν κατ᾽ ἐχείνου μήνυσιν 
φόβῳ τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ τῆς δυνάμεως " παντὶ γὰρ εἶναι πρό- 
δηλον ὅτι μᾶλλον ἂν ἐχεῖνοι (11) γένοιντο τιεροσϑήχη Καίσαρι σω- 

Ἂ »" 

τηρίας ἢ Καῖσαρ ἐχείνοις χολάσεως. 

᾿ ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΙ. 

ν ᾽ - ᾿ 
ἜἘπεὶ δ᾽ οὖν ἡ γνώμη περιῆλϑεν εἰς αὐτόν ([), ἀναστὰς () ἀπε- 7) ἢ περ; ς 
, 8 ν τ ὦ . "» 2 Ν Ν 3 ᾽ 

φήνατο (5) μὴ ϑανατοῦν τοὺς ἄνδρας, ἀλλὰ τὰς οὐσίας εἶναι δημο- 
σία τοὺς δ' ἀπαχϑέντας εἰς πόλεις τῆς Ἰταλίας, ἃς ἂν δοχῇ ς, αὐτοὺς δ' ἀπαχϑέντας εἰς πόλεις τῆς [ταλίας, ἃς ἣ 
Κιχέρωνι, τηρεῖσϑαι δεδεμένους, ἄχρι ἂν οὐ καταπολεμηϑῇ Κα- 
τιλίνας (3). 

11. Οἡ αἰ ἐρωτῶ τινα γνώμην, 16 ἀθιπαπᾶθ ἃ ααθίαα τ 80η ἃγ15; α᾽ οὰ, 
δι Ραββί, ἐρωτᾶταί τις γνώμην, οχ ἀοιμδηᾶθ ἃ ἀπο] ὯΏ 801 ΔΥΪ85. 

12. Τούτῳ προσετίϑεντο, 86 ταπρὸγοηὺ ἃ 500 8ΥΪ8. 
18. Ταΐου Καίσαρος, 7π165 Οόϑαν. ὃ 
14. ΠΠ ἀναῖῦ 810 15 857 818. 
16. Τὸν ἄνδρα, ΟἸἱοότγοῃ. 
10. περιιδεῖν, βουβ-οηξοπᾶπ Κιχέρωνα (ϑα]οῦ 46. οϑὺ 1᾿πῆη 101). 
17. Ἐκεῖνοι, 168 ΘΟΉ)ιυγό8. Ὑοἱοὶ ἀμθ ῬΑΡΑΡΏΓα8586. 4685. Ῥ81Ὸ]65 46 Ρ]αΐαταυθ, 

Ιθα6] πθ 85᾽ ϑϑὺ δβχρυϊτηξ ἰοΐ Ὡἰ ἄνϑὸ βΒ:τρ] οὐ πὶ ἀνθὸ ὑπθ ραγἕαϊίθ οἰαγίό: 
Μᾶλλον ἂν οὗ συνωμόται συσσωϑεῖεν Καίσαρι σωϑέντι διὰ τοὺς φίλους ἢ κο- 
λασϑέντι συγχολασϑεῖεν. Ατηγοῦ: «1] οϑέοϊξ ὑοαὺ δρραγθῃῦ απο 81 [Ὅη τηθϑύ- 
ἰοϊύ Ομθβαῦ δὰ ΠΟΙΙΌΤΘ (65 δοοῦβθζ, 1] βϑυοὶῦ Ῥ]ὰ8 ἐοϑὺ οασϑθ ἀθ θὰ ἴδ ΡΘ 
ΒΔΌΨΘΙ ἰὰ γἱθ ἃ ΘΏΪΧ, 46 οαϊχ 46 ἰὰ ἔαϊτθ ρουᾶγθ ἃ ἰὰγ.» 

Ομ. ΧΧΙ] 1. Ἐπεὶ ἡ γνώμη περιῆλθεν εἰς αὑτόν, ταοῦ ἃ τηοῦ: «ΤμοΥβαὰθ 
"αν15. δὴ ἰαϊδαπῦ 16 ἐουν νἱηὐ ἃ 1πἰ;» αὐδηα 50} ἰουν νἱπῦ ἀθ αἰτῸ 501 ἃ 18.» 

2. «1,65 βόπαίθι"β ρδυϊαϊθηῦ 46 Ἰθὰν Ρ]δοθ, θὰ 86 ἐθηδηῦ ἀθρουῦ. Π εὟ 
αὐαϊῦ ρὰ5 46 ἐγίθαηθ ἀδη8 16 βόπαϊ.» 

8. ΟΟἸΏΡΑΡοΖ 16 αἰβοοῦῦβ απ 56] 1 π8ὲ6 (61) τηϑὺ ἄδηβ Ιὼὰ Ῥοῦομθ 46 Οὔβαν. 
4. δα !]Παδίθ; « Ῥίαοοί ἐσίξιν 608 αἰηιϊεεϊ οὐ αἰιφογὶ θαογοίδιηι Οαὐϊίαο ὃ ΜῈ- 

ηΐηιο. δα, ἴξα δοηδθο: ρειοαηαβ οογιηη, ροοιυΐαβ, ἤρ8ο8. ἔη υἱγηοιὶδ Ὠαθοηο8 
ῬΟΥ͂ ηιιηϊοῖρία, φιαθ ηιαφῖηιο ορίϑιιδ υαθηῖ.ν» Μαὶβ Οὔβαν α]ουύαϊθ: «Νοι 
αὐυὶβ (6 οἷ8. ροδίθα αα 8βομαΐιηι γοζογ αἴ, τϑῦθ οιηι ροριῖο ασαΐ,» ο6 ααἱ ὀξεῖ 



488 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΠΑΙΒΕ 

Οὔσης δὲ τῆς γνώμης ἐπιεικοῦς (Ὁ) χαὶ τοῦ λέγοντος εἰπεῖν 
δυνατωτάτου, δοτιὴν ὃ Κιχέρων προσέϑηχεν οὐ μιχράν. Αὐτὸς 
γὰρ ἀναστὰς ἐνεχείρησεν εἰς δχάτερον (6), τὰ μὲν τὴ τιροτέρᾳ, τὰ 
δὲ τῇ γνώμῃ Καίσαρος συνειπών, οἵ τε φίλοι πάντες οἰόμενοι 
τῷ Κικέρωνι λυσιτελεῖν τὴν Καίσαρος γνώμην (ἧττον γὰρ ἐν 
αἰτίαις ἔσεσϑαι μὴ ϑανατώσαντα τοὺς ἄνδρας) ἡροῦντο τὴν δευ- 
τέραν μᾶλλον, ὥστε καὶ τὸν Σιλανὸν αὖϑις μεταβαλλόμενον πίαραι- 
τεῖσϑαι() καὶ λέγειν ὡς οὐδ᾽ αὐτὸς εἴποι ϑανατικὴν γνώμην" 
ἐσχάτην γὰρ ἀνδρὶ βουλευτῇ Ῥωμαίων δίκην εἶναι τὸ δεσμω- 
τήριον(ϑ). 

Εἰρημένης δὲ τῆς γνώμης, πρῶτος ἀντέχρουσεν αὐτῇ Κάτλος 
«“ἰουτάτιος (Ὁ) " εἶτα διαδεξάμενος (10) Κάτων("3), καὶ τῷ λόγῳ σφο- 
δρῶς συνεττερείσας ἐπὲ τὸν Καίσαρα τὴν ὑπόνοιαν, ἐνέπλησε 
ϑυμοῦ καὶ φρονήματος τὴν σύγχλητον, ὥστε ϑάνατον χαταψη- 
φίσασϑαι τῶν ἀνδρῶν (13). 

Περὶ δὲ δημεύσεως χρημάτων ἐνίστατο (8) Καῖσαρ, ᾿οὐχ ἀξιῶν 
τὰ φιλάνϑρωπα τῆς ξαυτοῦ γνώμης ἐχβαλόντας ἑνὶ χρήσασϑαι τῷ 
σχυϑρωποτάτῳ. Βιαζομένων δὲ πολλῶν (3), ἐπεκαλεῖτο τοὺς δη- 

ἀθιδηᾶον ἴὰ ἀάδέρηύίοη ἃ ρμογρόξιϊίέ. (Οἵ, Οἰοόγου, 1779 Οαἰη., ν, 10: 
ΑΒΥΒΕΝΙΒ ἐσηοῦγὶβ υἱγηοιίδηιο ἠιαπάᾶαγθ.) ῬΙαἴαγααθ ἃ τη8] ΘΟΙΩΡΙ 8. 

ὅ, ΟἸοόγοῃ απ8}1ῆ.6 Οόβαν, ἄδηβ 1ὰ 1778 Οαἰίϊιγναῖγο (γ, 10), ἃ ῬΙΌΡΟΒ ὅθ 
Ῥανῖβ 4] οαντγὶὺ ἄδηβ οϑὐδθ οἰγοοπβίαμοθ, ἄθ «ἤοηῖο ηυνἐἰδϑίρινδ αὐαιιθ ἴ6- 
γυὐδϑίηιιϑ..» : 

6. «Ἐνεχείρησεν ἃ ἰοὶ 16 56η8 ἄθ ἐπεχείρησε, ὑθῆταθ 4 τῃδέουίαπιθ, Ρ]π8 
τιϑ106 βΒοι8 ἰἴὰ ἕουτηθ 6 βαρβέδηϊ , ἐπιχείρημα οὐ ἐπιχείρησις. Τὰ ἐγαδαοίίοι 
Τόν] βουαῖῦ: « 1] τηδηοθανγα ὑο8 Πἀη οὐ ᾿᾿ααὐτο ἀθ8 ἄθὰχ οὐἐόβ,» 1] δἂὺ- 
ῬΔηρΡΘα 800 αἰδοοῦῦβΒ (θ τηδιϊὸγο ἃ θη" ἰὼ ὈδΙαηθ6. θην [65 ἄθαχ ἃν]8 
ΟΡΡοβόβ. .. ΡΙαΐαγασθ ηὸ ἴαϊῦ Ῥὰ5. 8862 θηΐθηᾶνθ αὰθ ΟἸοόγοι, ἰοαΐ 6ῃ θὰ- 
Ἰαπφαπὺ 1 ὈΡΙΏΪΟΏ 46 Οόβαι" οὐ ἀθ 5:1] ηπ8, [1886 γον οἰαϊγθιηθηὺ ααἾ ρῥΓγό- 
ἔὸγθ 1ὰ βθοοῃμᾶβθ.» [,8 ἀϊβοοιινβ 46 ΟἸοόσου ἀομὺ 1] 5᾽αρτὺ ἰοἱ, ο᾽θδὺ πού 1778 
Οαΐϊπαϊγο. 

7. Παραιτεῖσϑαι, 5 ΘΧΟΌΒΟΙ (46 ΤΘΥΘΗΪΣ ΒῈ1 800 818). 
8, οΙοὶ ὁ6 απ αὐ Βα !1πϑύ6 (60) ἀ6 5᾽ΠΔηὰ85: «.1). διρῖνβ ϑϊαριιβ, ρου ζηνιϑ 

βοηἐοηἐίαην γοσαῖιβ χροΐ 60 ἐθηροῦα οοηϑεΐ ἀοδισηαίιβ ἐγαὶ, 6 οἱβ βιυρρῖὶν- 
οἴνηι ϑιηιθηιηι ἀοογουογαὶ: ἐβηῖθ ροδίφα, ρογηιοῖνι8 ογαΐξίομα Ο. Οαεδϑαγδ, 
ροάτϑιιδ ἐη βομίορηέίαηι ΤΊΡΘΡῚ ΝΝΘΡΟΙ5. ὑξεγηὶ 86 αἰπογαὶ, ααἱ 4θ θὰ ΤῸ ΡΓδ6- 
5161185. Δα10185 τοί απάτπιτη οθηβαθγαῦ.» 

9. 9. Τιαῤαἰϊα5 αὐ] 85 Οαρϊἐοϊίγιιϑ, ἀοπὺ 16 Βυσποιη γυἱθηὺ ἀθ οθ ααἢ] 
τϑοοηϑύχαἰϑιὺ 16 Οδρίΐοϊο (Ὀγ]6 ἸΤ'δη 88 ἂν. 4.-0.. 

10. “ιαδεξάμενος, Θοτητὴθ δὴ. Ἰαὐΐῃ δαοίρίθηι8 86ΥΠΙΟΉΘΉΝ. 
11. Οδέοῃ εὐ έλϊχιιο. ὝοΥ. 16 ἀἰβοοῦγβ αὰθ 1αἱ ἔαϊῦ Ῥγομόποον β8]]αδέθ (δ2), 
12, Τῶν ἀνδρῶν, οὐ 46 ποῦνθαιι, δὰ θοιητηθποθιηθηὺ απ ομαρὶ ἐν βαϊνδηΐ, 

τοὺς ἄνδρας, 168 ΘΟΉ)ιυιγέ8. 
18. «᾿Ενίστασϑαι 5ἰρηϊῆθ, πο Ρὰ5 ἐηβιβίθι, τηδὶβ γ βιβύθι.» 
14. Βιαζομένων πολλῶν, «τηδῖβ ῬοΤῸ6 αὰ6 16 ΡΪπ8 ρυδηᾶ ποιηῦτθ ἰθ 

δαρσποιῖὺ οὐ ᾿᾿ϑιῃηρογίοιυ οομύσθ ἰὰγ.» (Ατηγοῦ,) 

Ψ" ε- 

ΡΥ νυ. να νην 
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μάρχους. Οἱ δ᾽ οὐχ ὑπήκουον, ἀλλὰ Κικέρων αὐτὸς ἐνδοὺς ἀνῆκε 
τὴν τιερὶ δημεύσεως γνώμην. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΙ͂. 

᾿Εχώρει δὲ μετὰ τῆς βουλῆς ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Οὐκ ἐν ταὐτῷ 
δὲ τιάντες ἦσαν, ἄλλος δ᾽ αλλον ἐφύλαττε τῶν στρατηγῶν (). αὶ 
πρῶτον ἐχ Παλατίου παραλαβὼν τὸν “έντλον() ἢγε διὰ τῆς 
Ἱερᾶς ὅδοῦ(δ) καὶ τῆς ἀγορᾶς μέσης, τῶν μὲν ἡγεμονικωτάτων 
ἀνδρῶν χύχλῳ περιεσπειραμένων χαὶ δοριφορούντων, τοῦ δὲ δή- 
μου φρίττοντος τὰ δρώμενα καὶ παριέντος(") σιωττῇ, μάλιστα δὲ 
τῶν νέων, ὥσπερ ἱεροῖς τισι παερίοις ἀριστοχρατιχῆς τινος ἐξου- 
σίας τελεῖσϑαι μετὰ φόβου καὶ ϑάμβους δοκούντων(Ὁ). Διελϑὼν 
δὲ τὴν ἀγορὰν καὶ γενόμενος πρὸς τῷ δεσμωτηρίῳ (5), παρέδωκε 
τὸν “έντλον τῷ δημίῳ χαὶ προσέταξεν ἀνελεῖν" εἶϑ᾽ ξξῆς τὸν 
Κέϑηγον, καὶ οὕτω τῶν ἄλλων ἕχαστον καταγαγὼν ἀπέκχτεινεν(). 
Ὃρων δὲ πολλοὺς ἔτι τῶν ἀπὸ τῆς συνωμοσίας (8) ἐν ἀγορᾷ 

ΘΙ. ΧΧΙΠ1 1. ον. 1ὰ πούθ ὁ ἀὰ ομδρ. χιχ. 
ὥ. ΠῚ ραγαῖδ βὰν 66 Ῥαββαρθ 46 Τιοηέα] 8 Κρ᾿ὑΠ6, ΟΠ62Ζ ααἱ αὶ σαγαό 

Τρία! α5, Βαϊ αὶ 16 Ῥαϊαύϊῃ. (δ. ο6 απανῦϊθυ ἃ6 Ἐοτηθ, νου. ἰὰ ποίθ 10 
ἀπ οι. Ὑπι|. 

8. Τῆς ᾿Ιερᾶς ὁδοῦ «1.6 ποτὴ 46 16 γοΐθ ϑ'δογόβ γἄρΡ}06116 165 Ρ]ὺ8 γυαπαᾶβ 
ΒΟ ΘΗ ἀ6 Βοιηθ. ΘΟ Ἰ᾽αναϊῦ ἀοππό, αἰΐ-οη, ἃ οοὐΐθ τὰ, ἃ οασ8θ 465 οὔ- 
τότηοηθβ τυ] ρίθιβοα ἀοηῦ, ἃ οογίαϊηβ 1οῦγβ, 6116 ὀὐαϊὸ 16 ὑἐμόδίγτθ.. . : Ο᾽ ββέ 
Ῥᾶν Ἰὰ α6 165 ἐγ ΟτΡ ἢ 65 8] ἰθὺ δὰ Οαρ 016.» ΟἹ 16 γοὶϊὺ ΘμΘΟσΘ Δα)ου γα μαϊ 
Βοῖ15 ἰἰἍτο ἀθ Τιΐαβ; 6116 «ρου ίββαϊδ, αργὸβ ἀνοὶῦ ὑσαγουβό 16 ΕΓ, δὰ 
Ῥἱϑα ἀὰ Οαρίθο!ϊα οὗ νϑηαὶδ Ῥαββθὺ Ιὰ δηΐγθ 16 ἐθρ]θ ἅἀθ ϑαύυσηθ οὖ οϑὶαὶ 
ἀθ Ὑεβραβίθη. (Βοίββίου, Ῥυοηιθηαθδ αὐοϊιόοϊογίηιιο8, ΟΡ. τ, ὃ 2.) 

4, Παριέντος, Ἰαϊδδαμὲ ξαΐγο, Θουατηθ 51] Υ ἀγαϊῦ ἐῶντος, μηδ᾽ ἐμποδὼν 
γιγνομένου τοῖς πραττομένοις. 

δ. Τῶν νεῶν... τελεῖσϑαι. .. δοχούντων. 1] ΒοτΩὈ] αἰ δὺχ ὁθυπο8 ΘΠ5 
αυ Ὁ δἰαϊύ ἃ 165 1116 ἃ 46 ΠΝ Τηγϑέῤτθβθ παῦϊομδαχ. --- Μετὰ φόβου 
χαὶ ϑάμβους͵ ἰοτηθαπῦ, ΠῸΠ 50} δοχούντων, τηδῖβ 80} τελεῖσϑαι. 815 165 
την βίογ 5 αἰ ἜΠ]Θ 5818, ΡΤ ΘΧΘΙΉΡ]6, ὁπ ὀρτουναῖν 165 ἰηϊὑ165 ΡΥ 468 βρϑοΐβοϊθβ 
οἴἴτγαγαμπέβ. -- 6 ρόηη ἀριστοχρατιχῆς τινὸς ἐξουσίας, ααἱ ἀδροπά 46 ἑεροῖς 
τισι πατρίοις, γϑαῦ 58:8 ἀουΐθ αἰτθ «τηγϑίογοβ οόϊδῥγ᾽όδ ρᾳῦ ὅπ βογίθ ἂἀθ 
Ῥαΐδβδαποθ ανϊβίοογαύϊαθ.» Ατηγοὺ τϑπα θοαὶ ρᾶὰ «τηγϑύοτα Ἰουό ὧθ Ρυΐ8- 
ΒΔΠΟΘ ἈΡΒΟ]1Π6 ΔΙ 165 Ρ]ᾺΒ ΡΥῸΒ ῬΘΥΒΟΠΠΔΡΘΒ 66 18 1118.» Ῥ]υ δ τι ἨΘ 5᾽ δύ 
Ῥὰβ8 ΘΧΡΥΪη6 10] ἄδηβ ἅπ βίυ]6 οἱαΐν. 

6. Τῷ δεσμωτηρίῳ, 16 σαγοῦν Τιυανιιβ (οομβαϊίθζ ἀπ Ραμ ἄθ Βοῖηθ 8ῃ- 
{146}. ᾿σοείο Ῥυίβοι δἰαϊθ βἰυπόθ ργθβαιθ δὴ ἕδοθ ἀθ ᾿'ϑπάγοϊῦ οὰ ἀδθοπομαῖῦ 
Ιὰᾳ νοΐθ ϑαογόθ, 50} 16 θὰ5 46 1ὰ ρϑηΐθ ἄπ Οδρίξοϊθ, ἂπὶ ρα δι- ἀθϑβοῦβ ἀὰ 
ὑθπιρ]6 46 ἴὰ Οοποορᾶθ (οἵ. 1ὰ ποΐθ 1 ἄπ οΠαρ. Χτχ). 

7. ᾿4πέχτεινεν, ο᾽δδὺ- ἃ-αἴγτθ: 165 ἢἐ τηϑετθ ἃ τουτί. Νοὺβ αἰβοὴβ 46 τηδηηθ: 
7 αἱ θάϊὲ, Ῥου: 7 ̓αἱ {αϊξ θάξέγ" τ6 ηναΐβοη. 

8. Τῶν ἀπὸ τῆς συνωμοσίας, 46 οοὐὺχ ιν Καϊβαϊοηξ ραγίϊε 46 1ὰ ὁοη- 
7αταύϊομ. 
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συνεστῶτας ἀϑρόους καὶ τὴν μὲν πρᾶξιν ἀγνοοῦντας, τὴν δὲ νύκτα 
σιροσμένοντας, ὡς ἔτι ζώντων τῶν ἀνδρῶν καὶ δυναμένων ἐξαρ- 
παγῆναι, φϑεγξάμενος μέγα πρὸς αὐτούς, «Ἐζησαν(9)» εἶπεν. 
Οὕτω δὲ Ῥωμαίων οἱ δυσφημεῖν μὴ βουλόμενοι τὸ τεϑνάναι : 
σημαίνουσιν. 
Ἤδη δ᾽ ἦν ἑσπέρα, καὶ δι᾿ ἀγορᾶς ἀνέβαινεν εἰς τὴν οἰκίαν (9), 

οὐχέτι. σιωττῇ (11) τῶν πολιτῶν οὐδὲ τάξει τεροπτεμττόντων αὐτόν, 
ἀλλὰ φωναῖς καὶ χρότοις δεχομένων, χαϑ᾽ οὃς γένοιτο (33), σωτῆρα 
χαὶ χτίστην ἀναχαλούντων τῆς πατρίδος. Τὰ δὲ φῶτα τιολλὰ 
χατέλαμττε τοὺς στενωπούς (13), λαμπάδια καὶ δᾷδας ἱστάντων (13) 
ἐπὶ ταῖς ϑύραις. «Αἱ δὲ γυναῖκες ἐχ τῶν τεγῶν προὔφαινον (1) 
ἐπὶ τιμῇ χαὶ ϑέᾳ τοῦ ἀνδρὸς, ὑπὸ πομττῇ τῶν ἀρίστων μάλα 
σεμνῶς ἀνιόντος ̓ " ὧν οἱ τιλεῖστοι, πολέμους τὲ κατεργασάμενοι 
μεγάλους καὶ διὰ ϑριάμβων εἰσεληλαχότες χαὶ τιροσεχτημένοι (16) 
γῆν καὶ ϑάλατταν οὐκ ὀλίγην, ἐβάδιζον ἀνομολογούμενοι τιρὸς 
ἀλλήλους, πολλοῖς μὲν τῶν τότε ἡγεμόνων καὶ στρατηγῶν σιλού- 
του χαὶ λαφύρων χαὶ δυνάμεως χάριν ὀφείλειν τὸν Ρωμαίων δῆ- 
μον, ἀσφαλείας δὲ καὶ σωτηρίας ἑνὲ μόνῳ Κικέρωνι, τηλικοῦτον 
ἀφελόντι χαὶ τοσοῦτον αὐτοῦ (1) κίνδυνον. Οὐ γὰρ τὸ κωλῦσαι 
τὰ πραττόμενα ([8) καὲ κολάσαι τοὺς πράττοντας ἐδόχει ϑαυμαστόν, 
ἀλλ᾽ ὅτι. μέγιστον τῶν πώποτε νεωτερισμῶν οὗτος ἐλαχίστοις 
χαχοῖς, ἄνευ στάσεως χαὶ ταραχῆς, κατέσβεσε. Καὶ γὰρ τὸν Κα- 

τιλίναν οἱ πιλεῖστοι τῶν συνερρυηκότων πρὸς αὐτόν, ἅμα τῷ 

9, Ἔζησαν, υἱχπογινέ. 
10. Βορογίθζτνουβ ἃ ἴὰ ποίθ 10 ἀπ οἤδρ. στι. 
11. Οἵ. παριέντος σιωπῇ νοΥ85 16. ΘοΙμτηθησοιηθηὺ 46 66 Θπαρ ἐγ. 
19. Καϑ' οὃς γένοιτο, ἃ Ῥορύ αὐ, ἃ Θαιι59. 468 πηρανία!ἐ ααὶ βοπὺ οοπύθ- 

Ὡὰ8 ἀδηβ 105 ῬΆΓΡ ΙΟΙΡ6Β προπεμπόντων, δεχομένων, ἀνακαλούντων. ΟἾ δύ 
ΘΟΙΏΠῚ8 8 Υ ἀναϊξ, Ρ. 6Χ.: Αρότοις αὐτὸν ἐδέχοντο οἱ πολῖται καϑ' οὃς γέ- 
γοιτο, ΟθιῶΣ 6 868 σὐποϊ ον αὐργὰ8 (6 φιὶ, ου ἀἄαηδ ἴθ φιαγίον (6 φιιὲὶ εἷ 
ραβϑαϊί. (ΟὩ δυγαῖῦ δὰ Ῥγέβοῃηῦ: Κρότοις αὐτὸν δέχονται οἱ πολῖται χαϑ' 
οὺς ἂν γένηται.) 

18. Τοὺς στενωπούς, 165 Τ68. 
14. ἹΙστάντων (πολιτῶν, 5ὶ Ἰοπ νϑαὺ, βοι5- θη), σόη } ΔΌ8ο]α, 168. πα- 

ὑἱἑαηέβ ηιοιἑαηπέ, ἀγοβδωηΐ. 
16. Ἐχ τῶν τεγῶν προὔφαιγον, « οΒο]αἰγοϊθης ἀὰ Ρ]ὰ5 Βαυ]ὺ (168 τηδίβοηβ,» 

1,65 {ΠΟΤ παὐϊοιϑ, ΘΟΙΉΤη6. ΘΧΡΙΘΒϑίοη (6 ἰὼ 1ο᾽6 ΡΠ α6, βοηῦ, ΘΟΙΏ6. ΟἹ 
νοῦ, ἢ δηδίαιιθ ὑ88ρ6. 

16. Προσεχτημέγοι, αψαηΐ οοἩηιιῖδ. Μοὺ ἃ τηοῖ : αγαπὺ αἱοαύό ρὰῦ οοπαπδίο 
(δουβ-Θηΐθπαα : ἃ 1 ΘΙΩΡΙΓΡΘ ΤΟΙ"). 

17. Αὐτοῦ χίνδυνον, ἀδηρον ἀπ ροιρῖθ γτοηναϊΐη, ὁ ̓ οϑὐ ἀταϊτο: ἀΔΩρΡῸ ποθ 
ἰ6 ροιμρῖε σοι" αἱ. 

18. Τὸ χωλῦσαι τὰ πραττόμενα, «ἀ᾽ἀνοὶν ϑιωροϑομβό απὸ 1 δ ΓΘΡΥ 56 
65. ΘΟ Ζ Π6 βου ϊδὺ ἃ οἴθοῦ.» (Ατηγού.) 



Ὡς ὩΦΦρ΄΄ ὔὟὖὰ» ριγψταις: Ὑυννχς 

ΡΩΤΑΆΒΟΟΕ, ΥἹΕ ΘῈ ΟΙΟΕΙ͂ΒΟΝ 441 

᾿" Ν ΒῚ " 

πυϑέσϑαι τὰ περὶ “έντλον καὶ Κέϑηγον, ἐγκαταλιπόντες ᾧχοντο 
χαὶ μετὰ τῶν συμμεμενηχότων αὐτῷ διαγωνισάμενος πρὸς ᾽.41»- 
τώνιον, αὐτός τὲ διεφϑάρη χαὶ τὸ στρατότιεδον( 3). 

ΟΗΑΡΙΤΕΙ ΧΧΗ͂Ι. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἦσαν οἱ τὸν Κικέρωνα παρεσχευασμένοι καὶ 
λέγειν ἐπὲ τούτοις καὶ ποιεῖν χαχῶς (), ἔχοντες ἡγεμόνας, τῶν 

γ Ν , 2 9 , Ν - Τηέ 2 

εἰς τὸ μέλλον ἀρχόντων(3), Καίσαρα μὲν στρατηγοῦντα, Πετελλον 
δὲ χαὶ Βηστίαν δημαρχοῦντας. Οἱ τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες, ἔτι 
τοῦ Κικέρωνος ἡμέρας ὀλίγας ἔχοντος (5), οὐκ εἴων δημηγορεῖν 
αὐτόν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων(,) βάϑρα ϑέντες οὐ παρίεσαν οὐδ᾽ 
] , ’, 2 ᾽ τ ς δ ᾿] , , ᾿ - 

ἐπέτρεττον λέγειν, ἀλλ᾽ ἐχέλευον (5), εἰ βούλοιτο, μόνον τιερὶ τῆς 
3 - ᾿ » ν ΒῚ ,᾿ 

ἀρχῆς ἀπομόσαντα, καταβαίνειν. Κἀκεῖνος ἐπὶ τούτοις (6) ὡς ὁμό- 
“- Ν - - 2 σων() προῆλϑε " χαὶ, γενομένης αὐτῷ σιωπῆς, ἀπώμνυεν οὐ τὸν 

᾿ ν Ψ 
πάτριον, ἀλλ᾽ ἴδιόν τινα καὶ καινὸν ὅρχον, ἡ μὴν(8) σεσωκέναι 

19. Τὸ στρατόπεδον, ἰγαάυῖθθΖ: 807) ἃυτηόθ. --- ὟΟΥ. 16 γόοιὑ (6 οθ5 ὀνὸ- 
ποιηθηΐβ ἀδη5 168 βἷὶχ θυ πο 5 Παρ γο8 ἀ6 Τοανταρο 46 54] 86. Οδ 1 η8 
ἑαὺ ἀδέαϊο οὐ ἐπό ἃ 16 Ὀαΐαι}]6 46 ΡῬιβίογϊα, 16 ὅ Ἰϑηνίθν 62. 

Θ᾿. ΧΧΙΠΠ] 1. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἦσαν οἷ. «6 πόδῃύτηοϊηβ ΘΏΘΟΤΘ Υ ΘΠ 
ἀγοΙῦυ-} αα1» (Ατηγοῦ) -- Οπαρεσχευασμέγοι χαὶ λέγειν (8.-Θηῦ. χακῶς) καὶ 
ποιεῖν χαχῶς τὸν Κικέρωνα, ὀιαϊοηῦ ῥγϑδίβ ἃ αἰγθ ἀπ τὴ] ἀθ Οἰοόγοῃ. οὐ ἃ 
-" 6ῃ ἔαϊγθ --- ἐπὶ τούτοις, «ῬΟυ 06 ἰαϊοῦ», Ροὺν 68 ααἱ νϑηαὶὺ α᾽ νον 

θα. 
2. Ἔχοντες ἡγεμόνας, «ἀγδτῦ ῬΟῸΡ ἸΘῈγ8 Ομθίβ,» -- τῶν εἰς τὸ μέλλον 
ἀρχόντων, ραγηνὶ σοί; ααἱ δἰαϊοπὺ ἀόβίρτιόβ οοτήτηθ τηδρ ϑυγαὺβ Ῥου 1 8- 
πόθ ϑυϊναῃίθ. 

8. Ἔτι ἡμέρας ὀλίγας ἔχοντος, ἃΣΊογβ απ ΟἸοόγοι ἀνα ΘΠΘΟΥΘ ἀαΘΙα 1685 
7οῦγβ (ἃ ΘΧθυοο 165 ἔοπούϊομβ 46 Θ0η88}). --- Ρ]αΐαγαμθ, 1οἱ, ΘΏΘΟΥΘ, ΓᾺΡ- 
Ρογίθ 165 οῃοβθϑ ὰπ ρϑὰ ἱποχδοίθιηθῃῦύ. [268 ρυδίθαυβ, ΘΟΤηΤηΘ 168 ΘΟΏΒ1]8, 
Θηὐναϊθηῦ Θὲ ΟΠαΤΡΘ 16 15 Ἰδηνίοῦ: απδηὺ ἃ Οὗβαγ, 1] ουϊὺ 868. ἴοπούϊο 5 
7υδύθ θῃ τηδῖηὴθ ἰθρβ αὰ8 Οἰοόγοι αὐἰ ίαϊῦ 165 βίθημθθ. 1 θχθυοῖοθ ἀθ 1ὰ 
τηδρ βυναύαγθ 45 ἐγ θ.π5 Θοτασηθηφαῖϊί, δὰ οΟμγαἶΓ6, ἀϑὴ8 168 ῬΥΘΙΠΙΘΥΒ. ἸΟῸΤΒ 
ἂὰ τηοὶβ 46 ἀδοθαῦγθ. Τούβαπθ Οἱοόσομ, 16 29 ἀέδοιγθ, 86 ἀότηϊῦ 46 88 
οθαγρθ, 1, ΟΔΙΡασμ 5 Βοϑίϊα τ δα! Ρ]ὰ5 ἐσίθαπ: ο6. ξαὺ . Μοίθ]ὰβ ΝΘΡΟΒ 
56}, 8΄Ιο"5 πον ]θτηθηῦ ἱπνοϑὺϊ 4685 ἑοπούϊουβ ἄρ ὑγῖθαη, ααἱ Β5ὈΡΡοβδ ἃ 
66 4} δ ἀἂη ἀϊβοουγβ δὰ ῬΘΌΡΙ6. 

4. Τῶν ἐμβόλων, «16 ἰτῖθαπθ 65. ΒαυΘηρΊ68 [510] απ ΠΤ ῸΠπ ἀρροϑὶοῖὺ ἃ 
ΒοῖὴΘ Ποβέγα.» (Ατηγοῦ.) 

ὅ. ᾿᾽4λλ᾽ ἐχέλευον, ταοῖϑ 1αἱ αἰγτοπὺ (6 ηιομξον ἃ ἴα ἐγίδιιηο, --- εἰ βούλοιτο 
καταβαίνειν, 511 οοπβοηίαϊξ ἃ ἀοβοθηᾶγθ, --- μόνον... ἀπομόσαντα, ἀργὸβ 
ΔΥΟΙΡ 5 πηρ]θιηθηὺ ρῥγϑίό βοη βουτηθηὺ 46 Θοηβα] βογίδηῦ ἀθ ομασρθ (11 5᾽8- 
οἰδβαῖῦ 46 7ΌΓΘΡ, Β6Ί0π 1 αβαρθ, 86 Ἠΐτΐ σογιέγα 1648 [601886}. 

60. πὶ τούτοις, «5ο0} 2 οθϑίβθ οομαϊοη». : 
ἡ. ᾿Ομόσω ἴοντηθ 6 τηϑιιναῖβο στόοϊό, ρουν ὀμοῦμαι. 
8. Ἢ μήν. «(5 ἄδθαχ σομπ]οποίίομβ βαΐϊνθβ 46 1ἼΠΠ ΠΗ 1 Δπποποθηῦ ὯΠ6 

αἰ βυτηδύϊοῃ ῬρδῚ βϑυτηθηΐ.» 



442 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΑΙΒΕ 

τὴν πατρίδα καὶ διατετηρηκέναι τὴν ἡγεμονίαν. ᾿Επώμνυς δὲ τὸν 
᾿ῦρχον αὐτῷ σύμπας ὃ δῆμος (9). 

Ἔφ᾽ οἷς ἔτι μᾶλλον ὃ τὲ Καῖσαρ οἵ τὲ δήμαρχοι χαλεπεαίνον- 
τες, ἄλλας τὲ τῷ Κιχέρωνι ταραχὰς ἐμηχανῶντο, χαὶ γόμος ὑπ’ 
αὐτῶν εἰσήγετο χαλεῖν Πομπήϊον μετὰ τῆς στρατιᾶς, ὡς δὴ 
χαταλύσοντα τὴν Κικέρωνος δυναστείαν. .41λλ' ἦν ὄφελος 
μέγα τῷ Κικέρωνι καὶ πάσῃ τῇ πόλει δημαρχῶν τότε Κάτων καὶ 
τοῖς ἐχείνων πολιτεύμασιν ἀπ᾽ ἴσης μὲν ἐξουσίας, μείζονος δὲ 
δόξης ἀντιτασσόμενος (19). Τά τὲ γὰρ ἄλλα ῥᾳδίως ἔλυσε, καὶ 
τὴν Κικέρωνος δυναστείαν(11) οὕτως ἦρε τῷ λόγῳ δημηγορήσας, 
ὥστε τιμὰς αὐτῷ τῶν «τώττοτε μεγίστας ψηφίσασϑαι (13) καὶ προσ- 
αγορεῦσαι Πατέρα πατρίδος. Πρῶτῳ γὰρ ἐχείνῳ δοχεῖ τοῦϑ᾽ 
ὑπάρξαι, Κάτωνος αὐτὸν οὕτως ἐν τῷ δήμῳ προσαγορεύσαντος (13). 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΙΓΥ. 

Καὶ μέγιστον μὲν ἴσχυσεν ἐν τῇ πόλει τότε, πτολλοῖς δ᾽ ἐπί- 
φϑονον ξαυτὸν ἐποίησεν ἀπ᾽ οὐδενὸς ἔργου πονηροῦ, τῷ δ' ἐπαι- 
νεῖν ἀεὶ καὶ μεγαλύνειν αὐτὸς ἑαυτὸν ὑπὸ πολλῶν δυσχεραινό- 
μιδνος. Οὔτε γὰρ. βουλὴν οὔτε δῆμον οὔτε δικαστήριον ἣν συνελ- 
ϑεῖν, ἐν ᾧ μὴ Κατιλίναν ἔδει ϑρυλούμενον ἀχοῦσαι καὶ “έντλον. 
᾿λλὰ καὶ τὰ βιβλία τελευτῶν χατέπλησε χαὶ τὰ συγγράμματα 
τῶν ἐγκωμίων (1) " καὶ τὸν λόγον, ἥδιστον ὄντα καὶ χάριν ἔχοντα 

9. ΟἸοότοῃ (οοηέγ ῬΊβΟΉ, ττι, ἃ θ- 7) γαοοῃὺθ ἴὰ τηδηιθ βοὸπθ ἄδη8 165 ὑθυπηθ8 
βαϊναπύβ: «ἴσο αιμίημ ἐγη σομἔϊοηιο, αδὶθη8 ηιαρίδεγαύν, ἀἴσογθ ἃ ὑγίδιμηο γῖ6- 
δὲβ ῬγΟΪΝ ΘΟΥ̓ΟΥ̓ ιιθ Θογδὐτἐμθγ αι, ̓αιμιηιηιιθ ἐβ ηυϊϊυὶ ἐαγξεθηι φιοῦο « 7 αὐ Θηὶ 
Ῥογ)υἱ  ογεί, 8176 «ἴα ἀιδιξαξίοηο 7ιμ αὐὶ γθηὶ ριιδιίσαηι αέχιιο Ἰαηδ εἰγϑθην ἢῖθα 
εὐγεῦιι8. Ομθῦα 6886 ϑαϊνσαηι. ΜΙ ροριζιιβ Ποηιαηιιδ εὐυϊθογϑιι8 ἐϊΐα ἔγη δογἐἑ 6 
μοΉν. τὐῖιι8 αἀἰοὶ ογαξιϊαϊίοηοηι, 86 αοἰογηϊξαΐοηιν ἱηιριογταϊ αέοηιχιιο ἀοπαυΐέ, 
χιρην, ηιθην 7,87 αγναιθην, ἐαΐο αὐχιθ ἐαράνην 7μγαΐνβ ὥρϑθ πῆ ὑθ66 δὲ 60Ή- 
ϑοηδὶν ὠρργοθαυϊξ. (δι χιΐάθηι ἐθηηροΥγ6 8 ἠιθὶι8 ἀοημηι Κυϊξ 6 070 γοαϊξιιδ, 
μὲ ἩΘΉΙΟ, γὐδὲ ηιιὶ Ἠιέσιηι, θ8ϑεΐ, οἱυύλιηι 6886 ὃ) Ἠν67Ὸ υἱαογδέι".» 

10. ζ1π’ ἴσης ἐξουσίας ἀντιτασσόμενος, « 5᾽ορροδβαμῃύὺ ἃ ΙΘῸ15 τηθῃόθ8, ἄνθ0 
ῬάᾶγΘ 1116 Ῥαΐϊβδαποθ απ 1ὰ Ἰθὰν,» οὲο. (Ατηγού.) 

11. “υναστείαν. Οαἴοῃ τοϊὸνο βὸγοιηθηῦ 16 τπιοὺ (νου. απδύχθ Ἰρτιθ5. Ὁ] 8 
δαὶ). 

12. Ψηφίσασϑαι, προσαγορεῦσαι, δὺ νοίον, δῦ ΠΟΙΏΤΗΘΙ Ῥδ: 16 ῬΘΌΡΪΙΘ. 
Οταϊπαϊτοιηθηῦ, ψηφίζεσθαι, υοΐθγ, 86 ἀϊξ ἀπ Ῥθαρ]θ; πτιδὶβ Ρ]αὐδυαιθ θπ- 
ΡΙοῖθ βουνθηὺ οϑύδθ θχρυθββϑίοῃῃ. θὴ ραυϊαηὺ ἃ τηὰρ ϑυγαῦ φαΐ ζαϊξ νοῖϑν 
ἘΠῸ Ἰἰοΐ ρᾶυ 16 ρϑθιρὶθ. Οὗ, Ιὼ ποίθ 8 ἄπ οἷ. χχιχ. 

18. Οθ]ὼ 56 ρᾶβϑα ἄόοπο ἄδηβ 16 Ῥθαρ]θ. θ᾿ δαύγο ραγύ, Οἱοόγοι αὖ (σοηέγε 
Ῥίδβονι, τιι, 8. 6): «Μὸ ᾧ. Οαύαϊαβ.... ἐγθαιθη ββίτηο βοηαύα Ραγθηέθηι Ῥα- 
ἐγῖαθ ποτηϊηανῦ.» --- ΒΙΘη ΘΟ Πα δδὲ. Ι6 γϑὺβ 46 Φαγόμῃα!: Ποηια ραγδηΐοθηι, 
Ι πονια ραΐγονι ραΐγίαθ ΟἸδογοπόηι ἔΐδογα αϊωϊέ. 

Ο". ΧΧΙΥ͂, 1. Τὰ βιβλία, 868 Ἰίντοβ; τῶν ἐγκωμίων, ὧδ 8ο0η) ῬΥΟΡΥΟ ὅϊορο; 

 Ὑ,.. 
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ἥ 
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πλείστην, ἐπαχϑῆ καὶ φορτικὸν ἐποίησε τοῖς ἀχροωμένοις, ὥσπερ 
ΖΦ νΝἤἉῳ - -«- Ε , 

τινὸς ἀεὶ κηρὸς(3) αὐτῷ τῆς ἀηδίας ταύτης προσούσης. 
[Φ; ᾿ὕ ΄ ω 2 ,’ , , 3 7 

Ὅμως δέ, καίπερ οὕτως ἀχράτῳ φιλοτιμίᾳ συνών, ἀπήλλαχτο 
τοῦ φϑονεῖν ἑτέροις, ἀφϑονώτατος (5) ὧν ἐν τῷ τοὺς “πρὸ αὑτοῦ 
χαὶ τοὺς καϑ'᾽ αὑτὸν ἄνδρας ἐγκωμιάζειν, ὡς ἐκ τῶν συγγραμμά- 
των λαβεῖν() ἔστι. Πολλὰ δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσιν " οἷον, 
περὶ ᾿Αριστοτέλους, ὅτε χρυσίου ποταμὸς εἴη δέοντος (δ) " καί, 

ν" - ’ ’ « - ᾿ΑΨΡΣ ΕῚ ’ -“»Ἤ 

περὶ τῶν Πλάτωνος διαλόγων, εἷς τοῦ Διὸς; εἰ λόγῳ χρῆσϑαι 
’ [«} ’ θ ν ν , 8.6 

πέφυκεν, οὕτω διαλεγομένου(). Τὸν δὲ Θεόφραστον εἰώϑει τρυ- 
2 - . ᾿ - 

φὴν ἰδίαν (1) ἀποχαλεῖν. Περὶ δὲ τῶν Φημοσϑένους λόγων ἐρω- 
τηϑείς, τίνα δοκοίη κάλλιστον εἶναι, τὸν μέγιστον (8) εἶτεε. Καίτοι 
τινὲς τῶν προσποιουμένων δημοσϑενίζειν ἐπιφύονται() φωνῇ 
τοῦ Κικέρωνος, ἣν τιρός τινα τῶν ἑταίρων ἔϑηχεν ἐν ἐπιστολῇ 
γράψας, ἐνιαχοῦ τῶν λόγων ὑπτονυστάζειν τὸν 4ημοσϑένη (19) " . 

ἀὯθ τηϑτηθ θηβαϊΐθ τὸν λόγον, 80Ή) βίγ16. 1 υ ϊο]9 συθο ργθπᾶ βουνθηὺ δἰ ηβὶ 
ΙΔ ἴογοθ ἄπ Ῥοβββββίξ. 

2. Κήρος. Ατηγοῦ: «(ὐδν 1] ἔϑ]]οἱθ ἐοιυιβ]ουῦθ αὰθ οοὐξθ ἔδομθυῖθ Κ ἔαδβὺ 
.αὐΐδομθθ ΘΟΙΏΤΩΘ ἢ ΤΠ] ΠΘὰν ἔδό [- ἔδ6], ααἱ αἱ οβέαϊθ ἐοαΐα 88 ὈΌΠΠΘ 
»Υ866.» ((δ8 ΔΘΥΠΙΘΙ τηθτη 6 ἀθ Ῥῆγαβθ οϑὺ δ]Ἱουίό βὰν Ατηγοῦ ΡΟῸΣ Ρδι- 
ἴαϊγθ 88 ῬὮγαβθ οὐ ᾿ηβιβίου βὰν 1᾿1466.). 

9. ἀφϑογώτατος, ἐγὰδ αϑοπάαρέ. Ατηγοῦ: « Αἰπ5 οβέοϊἐ ζογὲ {ἰδογαῖ ἃ Ἰοσον 
165 Βοτήτηθβ θχοϑ ]θηΐβ. » 

4. “αβεῖν, ὑἶτον 46. « Οὐτωτηθ 1 Ῥϑυ]ὺ νου" Ῥ81 8568 δβουρίβ.» (ἀτηγοί.) 
ΟΕ, γὲο (6 Ἰ)όπιοβίϊδηθ. τ. 2 ἀὰ οῃ. χὶὶ οὐ π᾿. 11 ἀπ ὁἢ. χιν. 

ὅ. «Αοααόῤηιϊᾳιιοβ (11, ὁμαρ. χχχυτπ, ὃ 119): « ΑἸ ηιοη, ογαϊίογιβ αὐ εὐ {ι- 
ἀδηβ Αγιβέοϊοϊθβ.» Ὅτι, χιὰϊ ἀἰβαϊέ (βοιβ- θΐθπα) απ6. 

6. .«ῶς.. διαλεγομένου. Οδ ρσόπι ἀΌβοϊα σοτητιαπᾶό ρὰν ὡς οδὺ ὑπὸ 
Ἰοοαξίοῃ ὑτὸβ νοϊβίπθ (6 1᾿ δοουβαύ Όβοῖα ἀνθὸ ὡς, ααἱ οβὺ οχρ!αὰό οἱ- 
ἀοββὰβ ἃ 1ὰ ποίθ 12 ἀὰ (ἢ. τπ. «ΟΠ τὰρρογίβ (ἀπομγημονεύουσι) Ὀδαποοὰρ 
ἀ6᾽ Ῥ8ΙΌΪο5 46 ΟἸοόγομ (πολλὰ αὐτοῦ), ρᾶ: ΘΧχθῃιρὶθ (οἷον), ἃ ῬγΌΡοβ 4685 αἰδ- ἡ 
Ἰορτιθβ 46 Ῥ]αίοηῃ (περὶ τῶν χτλ.), δοηϊηι Φαρῖζον, 51 Ῥᾶ}]6, ραυῦϊαπὶ ἃ1Π81,» 
Ῥοὺν αἶνο: «φιτὶ ἀἰδαὶϊξ χια Φαρὶΐθν, 51 Ῥᾶγ]θ, ραγΐδ αἰπβὶ.». (ΟΡ ΓΘ Ζ 
Δ.1581 ᾿ΘΧΘΙΩΡΙ6 ἱπίοσργόξό ἃ 1ὰ ποθ 15 ἂὰὰ ομᾶρ. τπι --- «51 Ῥ817]6 9766,» 
Ἰπύτοη. οΠ6Ζ ΟἸοόγομ. γον. Βημέιι8, ΧΧΧΙ, 121: « Ονεδ εγΐηι μἰϑογοῦ ἴηι ἀϊοομπεῖο 
Ῥιαέονιοϑ Φουεηι 8ῖ6, αἴμηὲ Ῥ}1]οβορ]ιῖ, δὲ σγαθοο ἰοχιιαζιιν", Ἰοχιιῖ; χιιῖδ ΑΥΐ8- 
ἐοίεϊε πογυοδβῖογ, ΤΠοορἤγαβέο ἀμϊοῖον 5.» 

Ἴ. Τρυφὴν ἰδίαν, 565 ἀ6|1665 ἃ [αἱ]. 
8. Τὸν δὲ Θεόφραστον χτλ. περὶ δὲ τῶν “]ημοσϑένους λόγων χτλ. ΟὨ πθ 

βαυγαῖ αἰτθ δυϊουτα μὰ οὰ Ρ]αίαταθθ δατα ρυϊβό οο5 ἄθυχ ηιοέβ 46 (Οἱ- 
οὔγοη, ῬΟῸΡ 066 ααἱ οδὲ ἀὰμ ἀθυπῖθυ, απ οοπίθιηρογαίη 46 Ρ] αἴαταπο, Ρ]μΘ 16 
ὅθαπο, ᾿δρρ ασα ἃ ΟἸοόσοπ 1αϊ-τηδηθ: « ἀσδοομὶβ οὐ Οαἰοπὶ ῬΟΙΠΟΏ ΘΠ, 
Οδοϑάγθιη, Οδθ]πτη, πὶ ῥυίτηῖβ Μ, ΤᾺ] στη ΟΡΡομο, οἰζ)ε8 οΥαἰΐο ορέϊηϊα {6γ- 
ἐπ)" 6886 χίαθ ηταςίηια.» 
ἴρ ̓Ἐπιφύονται, 5᾽ αὐϊδομοπὶ ἃ... (Οἵ. γὲο (6 Τ)όπιοδέϊιδηιο, ποθ 10 ἀὰ 

6ἢ. Χιν. 
10. Νοὺβ πδγομΒ Ρ]ὰ5 ἰὰ Ἰϑέξέγα οὰ ΟἸοόγοι ἃ αϊὺ οοῖα. Οὐτηραῦοζ ἀ᾽81]- 

Ιθανβ Θαϊη 6 η (ΧΠ, 1, 22): «.... ἀὐυδπαθδτη πραπθ ἰρϑὶ ΟἹσθσομὶ Π6- 
τηοϑίμθηθβ νἱἀθαίν 588 618 6588 ρογἔθοϊιβ, χιέφην ἀογηιξαγε ἐμξογίηι ἀἸοὶς.» ἘΠῚ 
16 τηθηθ (Χ, 1, 24): «.... οαπη ΟἸσογομπὶ ἀογηιίξαγα ὑηξογζηι Τ)οηιοϑἐΠοη68, 
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τῶν δὲ μεγάλων χαὶ ϑαυμαστῶν ἐπαίνων, οἷς πολλαχοῦ χρῆται 
σιερὶ τοῦ ἀνδρός, καὶ ὅτι περὶ οὺς μάλιστα τῶν ἰδίων ἐσπούδασε 
λόγων, τοὺς κατ᾿ ᾿Αντωνίου, Φιλιτιτεικοὺς ἐπέγραψεν, ἀμνημο- 
νοῦσι (11). 

Τῶν δὲ κατ᾽ αὐτὸν ἐνδόξων ἀπὸ λόγου χαὶ φιλοσοφίας οὐχ 
ἑποίησεν ἐνδοξότερον 1 ἢ τι λέγων ἢ γράφων εὐμενῶς περὶ ἑχάστου. 
Κρατίπσπτῳ δὲ τῷ περιτεατιχεικῷ διεπράξατο μὲν Ῥωμαίῳ γενέ- 
σϑαι(15) παρὰ ᾿ὐκέδιόρος ἄρχοντος ἤδη, διεπράξατο δὲ καὶ τὴν ἐξ 
᾿Τρείου πάγου βουλὴν Ψψηφίσασϑαι δεηϑῆναι μένξιυν αὐτὸν (8) ἐν 
᾿ϑήναις καὶ διαλέγεσϑαι τοῖς νέοις ὡς χοσμοῦντα τὴν πόλιν. 

ἐπιστολαὶ δὲ τιερὲὶ τούτων Κιχέρωνος εἰσὶ πρὸς Ἡρώδην( 3), ὅτε- , 
ραι δὲ πρὸς τὸν υἱόν, ἐγκελευομένου συμφιλοσοφεῖν Κρατίππῳ. 
Γοργίαν δὲ τὸν ῥητορικὸν αἰτιώμενος πρὸς ἡδονὰς προάγειν καὶ 
πότους τὸ μειράχιον, ἀπελαύνει τῆς συνουσίας αὐτοῦ (16). 

Καὶ σχεδὸν αὕτη γε τῶν ᾿Ελληνικῶν μία, καὶ δευτέρα πρὸς 
Πέλοτια τὸν Βυξάντιον, ἐν ὀργῇ τινι νέγρατιται(15), τὸν μὲν Γορ- 

Ἠογαῦϊο νΘ1Ὸ οὐΐϑηλ Η ΘΙ 8 1086 νἱἀθαύαν.» (ΑἸ]αβίομ, θη ἀθυΐο Ιἴθα;, 
δὰ μαπάοηιο ϑοηῖι5 ἀογηνας Ποηιθλι5 ἃ Ἤογδοθ.) 

11. Τῶν δὲ μεγάλων χαὶ ϑαυμαστῶν ἐπαίνων οἷς, .«.-- ἀμνημονοῦσι. 
Ατηγοῦ: «Εὖ οθροπάδηῦ 11Ζ οὐ] θη ἃ ἀἰγθ 165 ρυδηᾶθβ δὲ τηθυυϑ  ΠΠΘιιΒ65 
Ἰουδηρθδ 41} ΡΥ ἀοηηθ 4.116 Ὸγ8, οὖ αα}} ΔΡΡ6116 165 οΥ̓αίβϑοῃβ αα] θβ0}- 
νἱῦ οοηένθ Αηξοηΐπβ, 68. 40161165 11 θιηρίονα Ρ]ὰ5 ἀθ ρϑίπθ οὐ ρῖυβ ἀ᾽ ϑδέπαθ 
ααὖθῃ πᾺ1168 δαΐγϑϑ, ΡΕΠΠΡρΡΙ 468, ἃ δ ὐπυϊξαξίογ, (6 οοἴ]68. φιιο Τ) δ, ιΟ 8 ]υ67)68. 68- 
οὐδυϊέ σογέγ 6 Ῥηέρριιδ, γῸᾺ ἄἀὸ Μαροαοῖηθ.ν Ατηγοῦ ἃ οοηβοῦνό ἰὼ θ0ῃ- 
βυραοίϊοη ἀὰ οὙ60 οὰ 16 νϑῦθθ ἀμγημογοῦσι ΘΟΌΥΘΥΙΘ: 15 τῇ τέρ!ηηθ 580- 
βὐαμὐ (τῶν ἐπαινῶν), 29 ᾿πθ Ῥῇγαϑθ Βα ογᾷομπηόθ (χαὶ ὅτι χτλ.): οἡ 26 16 
ἔοναϊῦ Ῥ᾽ὰ8. θὴ ἔγδηῃρδ α’ δα ]ουνΡα ̓ Βα]. 

12. “Ρωμαίῳ γενέσϑαι, δίγα αὶ οἰζογθη ΤΟΙ ΔΙ. 
18; «Ἱιεπράξατο δὲ χαὶ - ... αὐτὸν, 11 δὺ αὰθ 16 δόπαῦ Ὧἀ6 Ἰ᾿Ατόοραρθ 

γοίᾷ αα ἢ 16 ΡΓΊΘΡαΙὺ ἀ6 τοδίθν. 
14. δ5 Ἰουδνθϑ, δου ῦθ5. ρᾶὰῦ ΟἸοόγου ἃ [᾿Αὐμόμπίθη Ηόγοαθ, ρυδοθρίθαν (6 

500 ἢ]5 ἃ Αὐπὸμθβ, δὰ βϑυ)]οῦ ἄὰ ἀδογοὺ ἃ ἔαίγθ τοπᾶγθ ρδὰ} ᾿᾽αόοραρϑ δῃ 
ἕανθαν ἀρ γα ρρο, βοηὺ ρογᾶιθϑ, 181 απ 661165 ἀομὺ 1] οϑὺ θηβαϊθ ψαθ8- 
το, 46 ΟἸοόγοῃ ἃ 50η 15, Ῥοὺν 1 ΘΩΡΆΡΘΥ ἃ Β.ΪΨΤΘ 165 Ἰοφοπβ ἀὰ Τα 6 
Ογαῦρρθ. θθδπβ ἀπὸ 1ϑύγθ ἀθ ΤΥθρομΐα8, θηγογόθ α᾽ Αὐμὸμθβ ἃ ΟἸοόγοῃ δὰ 
το]8 4Θ τηδὶ 44 ἃν. 9.-., οἡ 1ὖ (44 βαηιῖ., ΧΙ, χνι, 2): «Πιμιᾶ χιοηιιο 
οΥἷξ ποδὶβ σι μὲ Ογαξίρριιδ ὐλα οἰιηὶ ἶδ0 ἔιιο ϑδ.» Ἷ 

16, ὙοΙοΙ ὁ6 ααὐοη 1ἰὺ ἀδηβ ἀπ6 Ἰοἐΐγα ἀ6 ΟἸοόγοῃ 16 Ἰθὰπο ἃ ΤΊροη, ἴθ 
βϑογδύαι τ ἀθ βοὴ ρὸγ (Δ ψανηῖϊ., ΧΥ͂Ι, χχι, 8 οἱ 6), ἀδρογᾷ δὰ 5α7θὺ ἀθ 
Ογαθρρο: «Ογαΐϊίρρο ηι6 8οῖΐο ἡ εὐ αἀἰδοϊριϊμηι, 8οἃ τ ἰζιηλ 6886. 60}- 
)ιυυπου βδηιιην..... ϑιώη ἐοίο8 ϊθ8 οιθη; 60 ποοέΐϑηιιο δα θρε)ϑμ)1670 αν εξ); 
ΘΟΥῸ θμην εν ἠιθονήη, χαην βαθρίβδίηια οοηδὲ, οὔθ: Ῥαΐβ, 4Θ ΘΥΡΊΔΑ: «7}6 
Οονὐσία ακΐοηι φιιοΐ πηι] 8ογδὲ8, ὁ αὐ χιυάθηι ΟΣ ἴῃ φιιοιζάταπα ἀθοϊαηιαξίογιο 
εξ 8, 864 οηυθῖα ροδέροϑινε ἀιμνιηιοῦο ῬΥαθοορεϊβ ραΐγὴβ Ῥαγθ θην, διαρρήδην 
ἐρΐηιν δογίρϑογαί το οι αϊηνξξογ θην δἐαϊίηι, οἷο.» Π ἔδαῦ Ὀΐθη ργθπᾶγθ ραρᾶθ 
46. σοηῃΐομαγθ 66 «τηόίον]οἴθη». ΟοΥρΡΊα8 ζοοταπιο ῬΆΡΡΘ116 Ατηγοῦ) ἄνθο 16 
οὐϊὸ τ τμόύθαν 510 116 ὲ ἄὰ τηδηθ ποῖὰ, ααἱ νἱηῦ ἃ Αὐμὸπθβ δὰ ὑθῖὴρβ ἀθ 
δοογαῦύθ. 

10. Καὶ σχεδὸν αὕτη... γέγραπται. Ατηγοῦ: «1 ΗὟΝ ἃ ΘΓ 8565 Θρ βύ 68 
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γίαν αὐτοῦ προσηκόντως ἐπιχόπτοντος, εἴπτερ ἦν φαῦλος χαὶ ἀχό- 
λαστος, ὡς ἐδόχει, πρὸς δὲ τὸν Πέλοπα μιχρολογουμένου (11) χαὶ 
μεμψιμοιροῦντος ὥσπερ ἀμελήσαντα τιμὰς αὐτῷ καὶ ψηφίσματα 
παρὰ Βυζαντίων γενέσϑαι (8). 

ΟΗΑΡΙΤΕΒ ΧΧΥ. 

Ταῦτά τε δὴ φιλότιμα, καὶ τὸ πολλάχις ἐπαιρόμενον τοῦ λόγου 
τῇ δεινότητι τὸ πρέπον προΐεσϑαι (1). Πουνατίῳ (3) μὲν γάρ ποτε 
συνηγορήσας, ὡς ἀποφυγὼν τὴν δίχην ἐκεῖνος ἐδίωκεν ἑταῖρον 
αὐτοῦ() αβσνν, οὕτω λέγεται προπεσεῖν(") ὑπ' ὀργῆς ὃ Κιχέ- 
ρων, ὥστ᾽ εἰπεῖν" « Σὺ γὰρ ἐχείνην, ὦ ἸΜουνάτιε, τὴν δίχην ἀπέ- 
φυγες διὰ σεαυτόν, οὐχ ἐμοῖ πολὺ σχότος ἐν φωτὶ τῷ δικαστηρίῳ 

περιχέαντος (5);» 
ἹΠάρχον δὲ Κράσσον (6) ἐγκωμιάζων ἀπὸ τοῦ βήματος (1) εὐη- 

μέρησε, καὶ μεϑ᾽ ἡμέρας αὖϑις ὀλίγας λοιδορῶν αὐτόν, ὡς ἐχεῖ- 
γος εἶπεν «Οὐ γὰρ ἐνταῦϑα πρώην αὐτὸς ἡμᾶς ἐπῇνεις;» « Ναί,» 
φησι «μελέτης ἕνεχεν γυμνάζων τὸν ΚΝ εἰς φαύλην ὑπό- 
ϑεσιν (8).» 

Εἰπόντος δέ ποτε τοῦ Κράσσου ἀκονὰ Κράσσον ἐν Ῥώμῃ 
βεβιωχέναι μακρότερον ἑξηχονταετίας, εἶϑ'᾽ ὕστερον ἀρνουμένου 

ΒΎΘΟαΌΘ5 416 66116 Ἰὰ 5616 ααἱ 5010 Θβογιἐθ δὴ ΠΟΙ ΘΥ6, οὗ ἀπθ δυΐγθ ααἾ] 
βου ἃ Ῥ6ΙοῸΡ5 Βυζδῃξίῃ.» (6 Ῥό]ορβ θϑὺ ὰῃ ῬΘΥΒΟΠΠΑΡΘ αἾΔ1ΠΠΘῸΥ5 ἸΠΟΟΠΉτι. 

17. Πρός τινα μιχρολογεῖσϑαι, ΟὨϊοΔΏΘΙ ἀπθ]αα ἊΠ’ 8501 (4168 τηϊβὸγ68. 
18. Καὶ μεμψιμοιροῦντος.. ες, γεγέσϑαι. Ατηγοῦ: «86. Ρ]αϊσηδηὺ 46 Ἰὰν 

Ὧθ 66 αα'}} πανοιῦ ἔθπι οοτηρίθ ἀ6 ῬΓΟΟΙΆΠΊΘΙ ΘΠΥ͂ΘΡ 168 ΒυΖαη 8 4115 
ἔεῖββοηῦ ἀαθίαθ88 ΟΥἀοπμδημο88. ΡᾺΡ]α 68. ἃ 805 ΠΟΠηΘαν οὖ ἃ 88 βἼΟΙΓΘ.» 
(Ατηγού ᾿ἰβαϊξ τιμάς τινας αὐτῷ.) 

Ο". ΧΧΥ.] 1. «ΟὉε]4 (ταῦτα, οοἰξα Ἰοἐέγο ἃ Ῥόϊορβ 46 Βυζᾶῃο8θ) ργοοθᾶοϊ: 
46 88 {ΠῸᾧ" ϑταπάθ ἈΤΗΡ  Γ0Ὲ » (φιλότιμα, 5.-ϑηΐ, ἢν), Δ ἸΏΒ απ ὁδοὶ... τὰ 
(ταῦτα τε... χαὶ τὸ πὴ). 5.8 Ῥαγον αἾἸοὶ οοηδίγαἶβοζ: τὸ προΐεσϑαι πιολ- 
λάκις τὸ πρέπον, ἐπαιρόμενον (δίαπὺ Θη]ονό, οὐρα] θαχ, [αἱ ΟἸοόγοπ) τῇ 
δεινότητι τοῦ λόγου. 

2. «Ῥραΐ δέγο Τ, Μαυπβέϊαβ ΡΙαποιβ Βυτβα, ααἱ, γα ἀπ ΡΘΌΡ]Θ θη 53, 
56 τηοηΐγᾷ ᾿Ἅτηὶ ἀθ ΟἸοάϊαβ οὐ 1᾿ θη 46 ΟἸοέγομ, οὐ ἔἕαΐ οοπαατηπό Ρ]Ὲ8 
ἰατα, 5Ὰ} 1᾿δοοαβαύϊοη (6 Οἰοότοπ, ῬΟῸΓ ἔαϊίβ ἀθ νἱοίθησθ.» 

8. Ἐχεῖνος, Μαπαίίαβ. --- Αὐτοῦ, 46 Οἰοότοη. 
4. Προπεσεῖν, Ἰοησίι8. }μδῖο ῬΥΟΟΟΒϑιμηη) 6886, 8 ̓ βίγ 1αἰββό ΘμΡουἔθυ. 
ὕ. «ΟἸοόγτοπ δπρίογα ἴα τπιᾶπιθ ἥρτγο ἄδηβ ὑπὸ δαΐγο οοοδβίοῃ. « (6670 

(α1 Θυϊη 16 η, 11, 17) 86 ἐθηοῦγα8 οὐ 856 ἐπι σαῖιβα ΟἸμοηἐϊὶ σἱογλαξιδ 68.» 
8. Μ. Ιἰοϊπΐαθ, Ογαββαβ, ααἱ ἔαὺ Ρ] 8 ἐαγα ὑγΙ την ΙΓ. 
» Βήματος, ἴὰ ὑγῖθαπο ἀὰχ Βαγαηριιθβ ἀἰδη8 16 ΕὍΤατη. 
8. Μελέτης ἕνεχεν. ... εἷς φαύλην ὑπόϑεσιν, Ατηγοῦ: « ῬΟῸΤ Ρ]ὰ8 Θχὸτ- 

ΟἸΟΥ τῆοη δἸοαθθποθ, 1᾽νοΐβ ΡΓΒ ΠῚ τηδαναὶβ Βα] θοῦ ἃ ΙΟΌΘΡ.» 
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χαὶ λέγοντος « Τί δ᾽ ἂν ἐγὼ παϑὼν τοῦτ᾽ εἶπον;» «ἪΗιδεις» ἔφη 
«Ῥωμαίους ἡδέως ἀκουσομένους καὶ διὰ τοῦτ᾽ () ἐδημαγάώχγεις.» 
᾿Αρέσχεσϑαι δὲ τοῦ Κράσσου τοῖς Στωϊχοῖς φήσαντος, ὅτι 

πλούσιον εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἀποφαίνουσιν, «Ὅρα, μὴ μᾶλλον» 
εἶσχιεν «ὅτι πεάντα τοῦ σοφοῦ λέγουσιν εἶναι(19).» Διεβάλλετο δ᾽ 
εἰς φιλαργυρίαν ὁ Κράσσος. 

᾿Επεὶ δὲ τοῦ Κράσσου τῶν παίδων ὃ ἕτερος, ᾿““ξίῳ τινὶ δοκῶν 
ὅμοιος εἶναι καὶ διὰ τοῦτο τῇ μητρὲ προστριβόμενος αἰσχρὰν ἐπὶ 
τῷ ᾿Αξίῳ διαβολήν, εὐδοχίμησε λόγον ἐν βουλῇ διελϑών, ἐρωτη- 
ϑεὶς ὁ Κικέρων, τί φαίνεται αὐτῷ, «"άξιος » εἶπε « Κράσσου ». 

ΟΗΑΡΙΤΕΒ ΧΧΥ͂Ι. 

ἸΠέλλων δ᾽ ὃ Κράσσος εἰς Συρίαν ἀπαίρειν()ὴ ἐβούλετο τὸν 
Κικέρωνα φίλον αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐχϑρὸν εἶναι " καὶ φιλοφρονού- 
μενος ἔφη βούλεσϑαι δειπνῆσαι παρ᾽ αὐτῷ" κἀκεῖνος ὑπεδέξατο 
προϑύμως (5. Ὀλίγαις δ᾽ ὕστερον ἡμέραις σεερὲ Βατινίου (5) φί- 
λων τινῶν ἐντυγχανόντων ὡς “μνωμένου διαλύσεις χαὶ φιλίαν (ἦν 
γὰρ ἐχϑρός), «Οὐ δήπου καὶ Βατίνιος» εἶπε «δειπνῆσαι τταρ᾽ 

ἐμοὶ βούλεται; » 

Πρὸς μὲν οὖν Κράσσον τοιοῦτος αὐτὸν δὲ τὸν Βατίνιον, ἔχοντα 
χοιρᾶδας ἐν τῷ τραχήλῳ καὶ λέγοντα δίκην, «οἰδῶντα ῥήτορα» 
προσεῖπεν. ᾿Αχούσας δ᾽ ὅτι τέϑνηχεν, εἶτα μετὰ μιχρὸν πυϑό- 
μενος σαφῶς ὅτι ζῇ" « Καχὸς τοίνυν ἀπόλοιτο χαχῶς ὃ ψευσά- 
μενος (3).» 

᾿Επεὶ δὲ Καίσαρι, ψηφισαμένῳ τὴν ἐν Καμττανίᾳ χώραν κατα- 
γεμηϑῆναι τοῖς στρατιώταις, τεολλοὶ μὲν ἐδυσχέραινον ἐν τῇ βουλῇ, 
“Δεύκιος δὲ Γέλλιος, ὁμοῦ τι (5) πρεσβύτατος ὦν, εἶπεν ὡς οὐ 

9. Διὰ τοῦτο, ῬᾺΥ 16 ΤΏ ΟΥ̓́ΘῚ 46. ο6]α, 4ἀθ οοὐέθ Ῥᾷγοὶθ:; δ αἰβαπὺ οὐδ. 
10. Ὅρα .... λέγουσιν εἶναι. Αταγοῦ: «Βοραγᾶθ 416 66. πὸ 8οὶξ Ὁ] ἔοβὲ 

ΡῬοΟῸ 66 αἃ ἾΣΖ ̓ ἀϊβοης αὰθ. ἑοῦ οϑὺ δὰ 8806.» 
Ομ. ΧΧΥΙΠ] 1. Αργὸβ βοὴ οοηϑαϊαῦὺ ἀθ 1᾽δππόο ὅδ, οὰ 1] ἀγαὶϊῦ οὰ Ῥοϊηρδθ 

ΡΟ οοΟἸ]ὸρτιθ. 
2. Οἰοόγου (4 ψανιϊαν 68, 1, τχ, 20): «Οὐ αβ8ιι8, οὐ ημαϑὲ ἐθϑέαξα Ῥοριεῖο 

οηιαάηο ο88οὲ ποδίγα ογαϊία, Ῥαθηδ ἃ ηιοῖθ Σαγῖθιι8 ἐπι Ῥγουϊποίαηι 68ὲ Ῥγο- 
Γδοίτιδ: πάρι, φιθίην τινὶ οογιταϊβϑοὶ, οοπαυῖϊξ αρια ηῖδ ἔηι ηιοὶ σοηεγὶ ΟΥ̓ αϑ88ὲ- 
»ο(ὲβ Πογεϊβ.» 

8. Βατινίου. Ο᾽ οϑῦ 16. πιδτηθ γα ηἶα8 ἀοπί 16. πόση 856 ἰσόῦνθ ὑγαηβουῖ Οὐα- 
τίνιος ὅπ, ΟΠΔΡῚ ΓΘ ΙΧ. 

4. Κακὸς τοίνυν... .. ὁ ψευσάμενος. Ατηγοῦ: « Μᾳ]6 τηογ, α1{-11, νίθηθ 
ὰ ΘΘΙῸΥ αΌΣΪ ἃ. 8ὶ τηδὶ τηϑηΐυ.» 

ὅ. “Ομοῦ τι, ἃ ρον Ῥγδβ. 

ὩΣ 
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β 
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᾿ - “ ΠΕ ὦ , ς , 3» 
γενήσεται τοῦτο ζῶντος αὐτοῦ, « Περιμείνωμεν,» ὃ Κιχέρων ἔφη 
«μαχρὰν γὰρ οὐχ αἰτεῖται Γέλλιος ὑπέρϑεσιν.» 

3 γε. ͵ , 
ἪΝ δέ τις Ὀχταούϊος αἰτίαν ἔχων ἐκ “Ἰιβύης γεγονέναι " πρὸς 
ἂν ΒΩ “ ΙΖ ων , Ν γ ᾿ Ν 

τοῦτον ἔν τινι δίχῃ λέγοντα τοῦ Κιχέρωνος μὴ ἐξακούειν « Καὶ 
μὴν οὐχ ἔχεις» εἶπε «τὸ οὖς ἀτρύπητον ».(5) 

Ἰπετέλλου δὲ Νέπωτος εἰπόντος ὅὃτι τιλείονας καταμαρτυρῶν 

ἀνήρηκεν (ΤῈ) ἢ συνηγορῶν σέσωχεν, « Ὁμολογῶ γάρ» ἔφη «τιίστεως 
. ὍΝ , Ἵ 

ἐν ἐμοὶ ττλέον ἢ) δεινότητος εἶναι.» 
Νεανίσχου δέ τινος, αἰτίαν ἔχοντος ἐν τιλακοῦντει φάρμαχον τῷ 

πατρὶ δεδωχέναι, ϑρασυνομένου καὶ λέγοντος ὅτι λοιδορήσει τὸν 
’ μ᾿ 2 ᾿ “ ω “- ᾽ν 

Κιχέρωνα, «Τοῦτον ἔφη «παρὰ σοῦ βούλομαι μᾶλλον ἢ πίλα- 

χοῦντα.» 
Ποτιλίου δὲ Σηστίου συνήγορον μὲν αὐτὸν (8) ἔν τινι δίχῃ μεϑ᾽ 

ς-- ὁ , ) “- . ς ᾿ , , 9 
ἑτέρων παραλαβόντος, αἰτοῦ δὲ πάντα βουλομένου λέγειν (9) 

᾿ - - . 2 , - 
χαὶ μηδενὶ σιαριέντος εἰττεῖν, ὡς δῆλος ἣν ἀφιέμενος ὑπὸ τῶν 

δικαστῶν, ἤδη τῆς ψήφου φερομένης «.Χρῶ σήμερον» ἔφη «τῷ 
χαιρῷ, Σήστιε᾽ μέλλεις γὰρ αὔριον ἰδιώτης εἶναι (19).» 

2. 

Πόπλιον δὲ Κώνσταν(1) νομικὸν εἶναι βουλόμενον ([3), ὄντα δ᾽ 
9 “- 2 -" ΄ - 

ἀφυῆ χαὶ ἀμαϑῆ, σιρός τινὰ δίκην ἐχάλεσε μάρτυρα. Τοὺ δὲ μη- 
δὲν εἰδέναι φάσκοντος, «Ἴσως » ἔφη « δοχεῖς περὶ τῶν γομιχῶν 
ἐρωτᾶσϑαι (13).» 

ἹΜετέλλου δὲ Νέπωτος ἐν διαφορᾷ τινι πολλάχις λέγοντος « Τίς 
σοὶ πατήρ ἐστιν, ὦ Κικέρων;» « Σοὶ ταύτην» ἔφη «τὴν ἀπόχρι- 

ς ΄ , 2» 2 

σιν ἡ μήτηρ χαλετιωτέραν ἐποίησεν.» δόκει δ᾽ ἀχόλαστος εἱ 

6. (δ τηοὐὺ οϑὺ οἷὐό οοζ Μίδογοθθ (ϑαέηγημαίοβ, 11, ταπ, 7) ΘΟΤηΤ6. ΘΧΘΙΏΡ]6 
46. βοοηιηῖια ου Ῥ]αἰβαηθοσίθ: « Οοἰανίαβ, ααἱ ἡαύα ΠΟὈ1]18 νι αύαν, ΟἸΘΘΓΟΩΪ 
γϑοϊίαηδὶ αἷὖ: ΝΌΗ αταῖο φιαθ ἀτοῖδ. 1116 σθβρομπαϊῦ: (γε βοίοραϑβ θη {076- 
ἐᾳ8 αἰγὰϑ8 μαῦενο. ρου 6δὸ ἀϊοίατη απἷὰ Οοίαν!α5 Τὺ γ85. οὐ πἀπ8 αἸοΘαίαγ, 
ἀρ ὴς; ΙΏ058 δϑὺ ΔΌΓΡΘ [ὉΓΔΓ6.» 

. [μ6 β8ι]θὺ οϑὺ ΟἸοόγοη. 
8. «Νοὺβ ἀγΌη8 ΘΏΘΟΓΘ ὑῃ Ῥ] ΔΙ ΔΟΥΘΡ ἀθ ΟἸσόγοη ροὺν Ῥ. ϑοχύϊαβ ὁ 8368- 

ἀϊπ8, ὑγὶθαη ἀὰ ῬΘΌΡΙΘ, δοοαβ ἐδ υἱ (ροὺγ ψ]ΟΙθηοθθβ οχθιοῦθβ 488 501 
ἐπ θαπαῦ, 6 ἔανθαν 46 ΟἸσόγομ). Οὐ δύαϊΐ, ἃ 66. ααὉὐἘἷ ραγαῖν, ἂπ Ῥαγίθαῦ 46 
Ῥϑὰ ἀθ ῥοὰέ; ΟἸοόγοι αἰΐ, δὰ 58]6ὺ ἀ Ὧπο τόἀαοίίου ἕξ ῬΑ Ἰὰϊ: Νυῖ ερι- 
χιυαηὶ ἰεσὶ “ϑογἱρέϊηη, σηστιωδέστερον. » ' 

9. Αὐτοῦ δὲ. . λέγειν. Ατηγοῦ: « ΝίαΙϊ5 πϑδηὐγηο  ηβ 11 ν ου]οὶὺ ΤΥ ΤΘΒΤη6 
(αὐτοῦ) ἐου)ου 5 ῬΑΓΙ͂Θν. » 

10. 1.6 56η8 46 οδέξβ ρ] αἰβαηύθυϊθ π ραγδῖὺ Ρᾷ8 Ὀΐθῃ [8 0116 ἃ 88 817. 
11. «Ὁ δαΐγο8 ἰοχίθβ Ῥογίθπῦ Κότταν, ἀ᾽ Δυΐγ 68. ΘΠΘΟΤΘ, Κάστον, Κάσσιον, 

Κοϊντον, ἀ6 βογίθ αὐ Π6 58ϊ 46 αὐ 1] οϑὺ αυθϑύϊοη 10].» 
12. Νομιχὸν εἶναι βουλόμενον. Ουϊ « νου]οῖϊύ οβίσθ θῇ ροῖν βρανδηὺ 

Βοτητηθ θη ἀγοῖξ.» (Ατηγοῦ.) 
18. Ἴσως δοκεῖς περὶ τῶν νομιχῶν ἐρωτᾶσϑαι. Αταγοῦ: « Τὰ Ρ6ῃ868, ἃ 

Τ᾽᾿δανθηΐασο, αὰ6 Ἰοη [6 ἀοιπδπᾶθ ἄὰ ἄτοϊ(.» 
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μήτηρ εἶναι τοῦ Νέπωτος. Αὐτὸς δέ τις εὐμετάβολος (13) καί 
ποτε τὴν δημαρχίαν ἀπολιπὼν ἄφνω, πρὸς Πομττήϊον ἐξέπλευσεν 
εἰς Συρίαν, εἶτ᾽ ἐχεῖϑεν ἐπανῆλϑεν ἀλογώτερον : ϑάψας δὲ Φί- 
λαγρον τὸν χαϑηγητὴν ἐπιμελέστερον, ἐπέστησεν αὐτοῦ τῷ τάφῳ 
χόραχα λίϑινον (15) χαὶ ὃ Κικέρων « Τοῦτ᾽» ἔφη «σοφώτατον 
ἐποίησας " πέτεσϑαι γάρ σὲ μᾶλλον ἢ λέγειν ἐδίδαξεν.» 

᾿Επεὶ δὲ Μίάρχος ᾿"“ππιος ἔν τινι δίχῃ προοιμιαζόμενος εἶττε 
φίλον αὐτοῦ δεδεῆσϑαι παρασχεῖν ἐσιμέλειαν 7 χαὶ λογιότητα 
χαὶ τιίστιν, « Εἶϑ᾽ οἵτως » ἔφη « σιδηροῦς γέγονας ἄνϑρωπος, 
ὥστε μηδὲν ἐκ τοσούτων ὧν ἠτήσατο φίλῳ παρασχεῖν;» 

ΟΗΑΡΙΤΕΙΕ ΧΧΥΙ. 

Τὸ μὲν οὖν τπιρὸς ἐχϑροὺς ἢ πρὸς ἀντιδίκους σχώμμασι χρῆ- 
σϑαι πικχροτέροις δοκεῖ ῥητορικὸν εἶναι (1}" τὸ δ' οἷς ἔτυχε τροσ- 
κρούειν ἕνεχα τοῦ γελοίου (5) πολὺ ὕυμῆγε μῖσος αὐτῷ. 1ράψω 

δὲ καὶ τούτων ὀλίγα. 
ἹΜάρχον ᾿“Ἰχύλλιον (2), ἔχοντα δύο γαμβροὺς φυγάδας, “4δρασ- 

τον(3) ἐχάλει. 
“ζευκίου δὲ Κόττα τὴν τιμητικὴν ἔχοντος ἀρχήν (Ὁ), φιλοινοτά- 

14, ϑουβ-οπέοπδα ἐδόχει εἶγαι. 
16. Οἰέξαϊθ β8η8 ἀουΐθ ἀπὸ ἴδφοηῃ ἅθ ἅϊγθ αὰθ ῬΆΠΑρΡΡΘ ἀγαϊ ὀΐ6 απ 

Οογαα: ἰδ οὐδ το ϑιυγδοιβαῖη ΟΟΥ̓ᾺΧ ραβϑαῖῦ ῬΟῸΤ ἃγοῖν ᾿ηνθηΐό 1ὰ τῃόίο- 
γίαθθ. -- Πδηβ 165 4 ρορ]ιήϊοσηιοδ, οὰ οοὐΐθ δῃηθοάοίθ δϑὺ διβϑὶ το αὐόθ, 16 
τηϑῖγθ ϑϑὺ ρρε]ό, δὰ 1ῖδὰ Ὧθ ῬΆΠΑρτο, ΠΙοάοίθ. 

16. φώον .. ἐπιμέλειαν. «Θὰ. ΒΟ ΔΙῺΥ ᾿'ἀνοϊὲ Ὀϊθη ἰπβέατητηθηῦ Τ6- 
αυ15. οὗ Ῥυὶό ἃ ΘΙΏΡΙΟΥΟΣ Θἢ 800 Ῥτοσὸβ ἰουΐο αἰ] ρθποθ, οἷο.» (Ατηγοί). 

Ο". ΧΧΥΠ.1 1. Ζοχεὶ δητορικὸν εἶναι. Ατηγοῦ: « ΟἾδδῦ ἅπθ ρΡαγῦϊθ 46 ὈῸΠ 
ΟΥ̓ΑῖΘαΣ.» ΠῚ Ὺ ἃ ἀδῃβ 16 βΒϑοοπᾶ Ἰίνγ ἅα 126 Ογαίογο 6 ΟἸθότοπ ὑπ Ἰοηρ᾽ 
ἀδνθιορρϑιηθηῦ 801} 1᾿θβρυϊὺ οὖ 800 διρὶοὶ ἅδη 1᾿ατῦ ογαΐοίσθ. ὅθ]α οοτη- 
ἸΏΘΠη09 δὰ ΟΠ δ. ΤΥ (ὃ 216), Ρδ' 165 τηοίδ: « ϑιαυσὶβ ατέθηι 68 οἵ φοβθηιθη ον 
86 606 εἰἰϊ118 7061ι8 οὐ ξαροίίαθ. ν Τ,1862 βυτίοαΐ ἃ, Ῥαγῦ ἀὰ οἢ. ΥῚΠ (ὃ 3986): 
« δὲ ρίαηιδ οΥ̓αἴογίβ ηἠιουθῦο γίδιηι, υοἷ ηιιοά ἔρβα Ἰυϊϊαγίέα8 δεμθυοϊοηέζαηι 
οοηοϊϊαί οἱ Ῥ6Υ αιθηὶ οαοϊξαΐα 68,, υεἷ φιιοά ααηιγαρίμν ΟἾλη68. ἀΟΉ θη, τὐ0 
866}6 τη) Ὁϑῦϑο ροδίξιηι,» οἷο. 

ὦ, Οδ ΤΏΡ Γ6 4θ ῬΏγαβΘ θοῦ τὸ... γελοίου οϑὺ ἴθ βαθὺ 46 συνῆγε. 
«Μαῖβ αἀ᾽θἢ Ρ᾽οασον 1πα ΕΠ ΘΥθιηγηθηῦ ὑοαὺ 16 τηοπᾶθ ῬΟῸΣ ἴδίγθ ΓἸΓΘ 168 88- 
βἰβύδηβ,» ὑγαδαὶϊέ Ατηνού. --- Οἷς ἔτυχε, σθαχ 46 6614 86 ἰγοῦνϑο. --- Οἱοόσοι 
αἰῦ Ἰαϊ]-τηδτηὴθ ἀδη8 ἀπ οὐ ἃ Ῥείυβ (44 ἐαηιϊ., ΤΧ, χνι, 8): « ΕἸ σογὸ 
αϑέφην 8ὲ υοἴήηι ποργϊογιηι ασιέθ αὐ ἐαροίε αἰδίογιιι Γαηιαηι, Γαητα τπισορῖὶ 
ηυϊ]υὶ ο88οὲ αδ]ιοϊοηάα: χμοᾶ 8ὲ ροββϑῆι, ἨΟΉ, ὑΘΟ ΒαΥ̓ θη.» 

8. Ἐπὶ Ἰαύη ΜΠ. Αἰφιιίγνι. 
4. Ἄδραστον. «Αἀγαδίθ, τοὶ ἀ'Αὐροβ, αναὶϊξ ταῦ 8565 ἄθυχ 1165 ἃ Τυᾶδθ 

οἱ ὰ ῬοΙγηῖοΘ, ἰοὰβ ἄθὺχ Ῥδηη18. (6 ᾿Ἰθὰν ρϑίσὶθ.» 
ὅ. Τὴν τιμητιχὴν ἀρχήν, 1ἴὰ ΟΘΏΒΌΓΘ. 
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του δ᾽ ὄντος, ὑπατείαν μετιὼν ὃ Κιχέρων ἐδίψησε, καὶ τῶν φί- 
λων κύχλῳ περιστάντων, ὡς ἔπινεν, «Ὀρϑῶς φοβεῖσϑεν εἶπε 
«μή μοι γένηται χαλεπὸς ὃ τιμητὴς ὅτι ὕδωρ πίνω.» 
Βωκωνέῳ (9) δ᾽ ἀπαντήσας ἄγοντι μεϑ'’ ἑαυτοῦ τρεῖς ἀμορφο- 

τάτας ϑυγατέρας ἀνεφϑέγξατο 
«Φοίβου ποτ᾽ οὐκ ἐῶντος ἔσπειρεν τέχνα().» 

Πίάρχου δὲ Γελλίου δοχοῦντος οὐκ ἐξ ἐλευϑέρων γεγονέναι, 
λαμπρᾷ δὲ τῇ φωνῇ καὶ μεγάλῃ γράμματα πρὸς τὴν σύγκλητον 
ἐξαναγνόντος, « Πὴ ϑαυμάζετε"» εἶχε «χαὶ αὐτὸς εἷς ἐστι τῶν 
ἀναττεφωνηχότων(ϑ).» 

᾿Επεὶ δὲ Φαῦστος ὃ Σύλλα, τοῦ μοναρχήσαντος ἐν Ῥώμῃ καὶ 
πολλοὺς ἐπὲ ϑανάτῳ προγράψαντος, ἐν δανείοις γενόμενος καὶ 
πολλὰ τῆς οὐσίας διασπαϑήσας ἀπάρτιον προέγραψε, ταύτην ἔφη 
μᾶλλον αὐτῷ τὴν προγραφὴν (9) ἀρέσκειν ἢ τὴν πατρῷαν. 

ΟΗΑΡΙΤῚΞ ΧΧΥΙΠ. 

Ἔχ δὲ τούτων ἐγίνετο πολλοῖς ἐπαχϑής᾽ καὶ οἵ μετὰ Κλωδίου 
συνέστησαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχὴν τοιαύτην λαβόντες. Ἦν Κλώδιος 
ἀνὴρ εὐγενής (), τῇ μὲν ἡλικίᾳ γέος, τῷ δὲ φρονήματι ϑρασὺς 
χαὶ αὐϑάδης. Οὗτος, ἐρῶν Πομπηϊΐας τῆς Καίσαρος γυναικύς, 
εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ παρεισῆλϑε κρύφα, λαβὼν ἐσθῆτα καὶ “σχευὴν 
ψαλτρίας" ἔϑυον (52) γὰρ ἐν τῇ Καίσαρος οἰκίᾳ τὴν ἀπόρρητον 
ἐχείνην καὶ ἀϑέατον ἀνδράσι ϑυσίαν αἱ γυναῖκες, καὶ παρῆν ἀνὴρ 
οὐδείς" ἀλλὰ μειράκιον ὧν ἔτι καὶ μήπω γενειῶν ὃ Κλώδιος 
ἤλπιζε λήσεσϑαι διαδὺς πρὸς τὴν Πομπηΐαν μετὰ ἐτῶν γυναικῶν. 

θ. Ἐπὶ Ἰαύπ, ῬοσοΉϊιι8. 
7. (δ γϑύβ, ὑἰγό οῃχ η6 8αϊῦ Ὧἀθ α6] δαΐθαν, ΒΘ. 016 Ὀίθη ἔδῖγθ 8] 810 

δὰ τοὶ ἀθ Τπὸθο65 ΤιαἴαθΒ. «Φοίβου οὐκ ἐῶντος, «οοὐΐγο ᾿ΌΤ8016 τοπᾶπ ΔΓ 
ΑΡο]]οὶ. » 

8. [6 560η8 ῬΥΘΙΏΪΘΙ οὖ ΟΥ̓ ΔΙ Τ6 4 γοῦθο ἀναφωνεῖν οϑῦ «αἴγθ οὰ 111 ἃ 
μααύθ οὗ ᾿Ἰῃ 6] Πρ] 16 νοῖχ». 1,6 τηῦπιθ τηοῦ β᾽ ϑιῃρίογαῖὺ ἄδηβ 1 ΘΧΡυ θϑβϑίοῃ 
οουγαπίθ ἐλευϑερίαν ἀναφωνεῖ (6π- ρΡαυϊαηὺ απ θβοῖανθ), } γόοϊαηιθ 86. ἴὲ- 
δεγίέ. 1,6 ταοῦ ἀθ ΟἸοόσομ ὀἰαϊξ, οοϊητηθ οἡ γοϊ, ἃ ἀοι]6 θηἐθηΐθ, 

9. Προγραφή οὖ, οπ Ἰαὐΐπ, ῬΥοΒον ρύϊο γϑα]δηΐ αἰρθ ρυόργοιηθηῦ «ὈῬυ}]1- 
οαὐοη ΡῈ Δἴβοῃ6». [8 Ῥγοϑογ ρεϊο ἀθ Ἐδυβίυδ, ο᾽ ὄῤαϊ( βἰτηρ]ουηθπῦ 1᾽ αἴῇ- 
Θμαρθ ἀθ ἴὰ γψϑηΐθ 46 868 Ὀΐθηβ: ΟἹ 8810 06 αι ξαῦ 18 }γη08ογρέϊο ἃ6 80π 
Ῥὸγο. 

σι. ΧΧΥΠΙΙΠ 1. Υου. ποίθ 4 ἀπ οἷ". χχχιν. 
2. ὅν οοὐδθ οόγόταομπίθ δ ηῈ 6118 θη 1 ΟΠΠΘῸΣ ἄθ ἴα Βοππθ Πόθϑβθ, νοῦ 

16 ομδριγο χιχ. 
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Ὡς δ᾽ εἰσῆλϑε νυχτὸς εἰς οἰκίαν μεγάλην, ἠττόρει τῶν διόδων (8)" 
χαὶ πλανώμενον αὐτὸν ἰδοῦσα ϑερατταινὶς .Ζὐρηλίας, τῆς Καίσα-. 
ρος μητρός, ἤτησεν ὄνομα. Φϑέγξασϑαι δ᾽ ἀναγχασϑέντος αὐτοῦ 
χαὶ φήσαντος ἀχόλουϑον Πομπηΐας ζητεῖν “Αβραν τοὔνομα, συ- 
γεῖσα τὴν φωνὴν οὐ γυναικὸς οὖσαν, ἀνέκραγε χαὶ συνεχάλει τὰς 
γυναῖκας. ΑΑἹἱ δ᾽ ἀποχλείσασαι τὰς ϑύρας χαὶ πάντα διερευνώ- 
μεναι λαμβάνουσι τὸν αὐώναίτοί εἰς οἴχημα παιδίσκης, ἢ συνει- 
σῆλϑε, καταπεφευγότα. οὔ δὲ πράγματος περιβοήτου γενομέ- 
γου, Καῖσαρ τότε τὴν μπολεό θὲ ἀφῆκε, καὶ δίκην τις τῶν δη- 
μάρχων ἀσεβείας ἐγράψατο τῷ Κλωδίῳ(". ᾿ 

ΟΗΑΡΙΤΕΙ ΧΧΙΧ, 

Κικέρων δ᾽ ἦν μὲν αὐτοῦ φίλος(:), καὶ τῶν περὶ Κατιλίναν 
πραττομένων ἐχέχρητο προϑυμοτάτῳ συνεργῷ καὶ φύλαχι τοῦ 
σώματος " ἰσχυριζομένου (Σὺ δὲ πρὸς τὸ ἔγχλημα τῷ μηδὲ γεγονέ- 
γαι χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἐν Ῥώμῃ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς τιορρωτάτω 
χωρίοις διατρίβειν, κατεμαρτύρησεν ὡς (5) ἀφιγμένου τε πρὸς αὖ- 
τὸν οἴχαδε καὶ διειλεγμένου περί τινων " ὕπερ ἣν ἀληϑές. Οὐ 
μὴν ἐδόκει μαρτυρεῖν ὃ Κικέρων διὰ τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλὰ πρὸς 
τὴν αὑτοῦ γυναῖχα Τερεντίαν ἀπολογούμενος (ἢ). Ἦν γὰρ αὐτῇ 
πρὸς τὸν Κλώδιον ἀπέχϑεια διὰ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐκείνου Κλω- 
δίαν, ὡς τῷ Κικέρωνι βουλομένην (5) γαμηϑῆναι χαὶ τοῦτο διὰ 

8, ᾿Ππόρει τῶν διόϑων, ΟΟΥΉΤη6. 5] γΥ ἀναὶϊν ἐν ἀτιορίᾳ ἣν τῶν διόδων, 1ἰ 
π6 βαγαῖϊὺ ρᾷ8 οἱ 8116}. 

4. ΘῸΓ 66 Ῥᾶββαρθ, γΟΥΘΖ οἰταρτὸβ. ΡΑνὶβ τϑι δεῖ ἃ 1ὰ οοπδεξα οι ἄα 
ἰοχίθ. ῬΙ αὔρα θ 6 ΒΘ 0]6 Ρ85 δίγθ οὶ Ὀίθῃ δὰ οουγσαπὺ 6 66 απὶ 856 Ρ88- 
58. ΟἸἹοάα5 ἕαὺ ἀόίόγό Ῥ8Υ ἂπ βόπαϊαβ- ΘΟ πϑα]θ ἃ πῇ γῚ 18] --- ααἱ, αἦ81}- 
Ἰθαγ8, ᾿᾿δοαυϊία --ο 50 ῬΥΪΠοῖρα] δοοαβαύθαν ἔα, πο Ρὰ8 1 Ἴπ 65. ὑπ] Π8, 
ΤῊ 815. 1. ᾿ωθηθα]υ5. ΟΥῸΒ. (οἵ, ΟἸσόγομῃ, 7126 Ππαγιιδβρίοσιηι γοϑροΉ80, Χυτι, 8 87). 

ΟἸ. ΧΧΙΧ.] 1. Φίλος οϑὐ ρϑαί-δίσθ θθαιοοαρ αἶτο, Ὀΐθη αὰ6 τΊθη τ ΘΙΏΡΘΟΠ 6 
αα] αἷῦ Ῥὰ οχίβύθι" θῃίγθ ΟἹοόγοη οὐ ΟἸοαϊαβ ἀπὸ ᾿ἰαΐβου ραββαρὸσθ. Θαδπὲ 
ἃ 66 αὺἱ νἱϑπὺ ϑηβαϊίθ (χαὶ τῶν περὶ Κατιλίγαν χτλ.), ὁ. π᾽ϑδύ σιῦσο αἾδο- 
οΟΡα ἄγθὸ 16 ἰότηοίρτπαρθ 46 ΟἸσότρου Ἰυϊ-τηδτηθ, απ], --- ΤηΔ 18. ἀδ:5 ἴὰ βαϊξθ 
ΒΘΌΪ]ΟτηΘμῦ, 11] οϑὺ υσαὶ --- ἰγαϊΐα ἃ Ὀ]ΒΙΘΌΥ̓Β ΤΟΡΙ 565 ΟἸοα ΒΒ ὧἀθ Ῥαγίϊβδῃ 
οὐ αἸηξτηθ ἄθ Οδυ]Πἔηα (ΡΟ Μηΐοηθ, 14 οὐ 21: 1) Πιαγ 18. 768.» 8). 

2. ᾿Ισχυριζομένου (τοῦ Κλωδίου). --- Κατεμαρτύρησεν (ὁ Κικέρων). ---- φιγ- 
μέγου (τοῦ Κλωδίου). 

8. Βὰγν οοὐέθ οοῃϑίσιοίϊίοη, νου. ἴὰ ποίθ 12 ἀὰ ομδρ. τπ οὐ ἴὰ ποίθ 6 ἄὰ 
ΟἿ, ΧΧΤΙΥ͂. 

4, Ατηγοὺ: «Μαῖβ ἐουίοίοῖβ 11 Β6π}}}}]6 ααθ ΟἸσθυοι πὸ 16 ἰαϊβοὶυ Ρὰ8 ἰδπΐ 
ῬΟῸΡ 16 τοραγα 46 1ὰ νουϊίό, χὰ ῬΟῸΡ 86 ᾿β ἔθου ΘΉΥΘΥΒ 88. ἴϑιητηθ Τ8- 
Τϑηΐίδ.» 

ὅ. Ὡς βουλομένην, νὰ ατθ 06116-οἱ γου]αϊέ. 
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Τύλλου τινὸς Ταραντίνου (5) πράττουσαν, ὃς ἑταῖρος μὲν ἦν καὶ 
συνήϑης ἐν τοῖς μάλιστα Κικέρωνος, ἀεὶ δὲ πρὸς τὴν Κλωδίαν 
φοιτῶν χαὶ ϑεραπεύων ἐγγὺς οἰκοῦσαν ὑποψίαν τῇ Τερεντίᾳ 
παρέσχε. Χαλεπὴ δὲ τὸν τρόπον οὖσα καὶ τοῦ Κικέρωνος ἂρ- 
χουσα, παρώξυνε τῷ Κλωδίῳ συνεπιϑέσϑαι καὶ χαταμαρτυρῆσαι. 

Κατεμαρτύρουν δὲ τοῦ Κλωδίου «τολλοὶ τῶν χαλῶν κἀγαϑῶν 
ἀνδρῶν ἐπιορκίας, ῥᾳδιουργίας, ὄχλων δεχασμούς, φϑορὰς γυναι- 
χῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε τοῦ δήμου πρὸς τοὺς καταμαρτυροῦν- 
τας αὐτοῦ κχαὶ συνεστῶτας ἀντιπραττομένου, φοβηϑέντες οἱ δι- 

χασταὶ φυλαχὴν περιεστήσαντο (, χαὶ τὰς δέλτους (8) οἱ πλεῖ- 
στοι συγχεχυμένοις τοῖς γράμμασιν ἤνεγχαν " ὅμως δὲ πλείονες 
ἔδοξαν οἱ ἀπολύοντες γενέσϑαι (9). Καὶ τις ἐλέχϑη καὶ δεχασμὸς 
διελϑεῖν᾽ ὅϑεν ὃ μὲτ Κάτλος ἀπαντήσας τοῖς δικασταῖς «Ὑμεῖς» 
εἶπεν «ὡς ἀληϑῶς ὑπὲρ ἀσφαλείας ἠτήσασϑε τὴν ᾿ἀφί σελίδι φο- 
βούμενοι μή τις ὑμῶν ἀφέληται τὸ ἀργύριον (19).» 

0. Τύλλου Ταραντίνου. Οὐ δὲ ροαυϊ-δίτα ἄθ οδ ΤΌΠυΒ αὰθ6 ρ81}16 ΟἸοέγοι 
ἀδη8 1685 [ιογοβ τσ οὖ Χὺ ἅὰ ᾿ἰντ ΥΠΙ ἃ ΑἰξίουβΒ. --- ΒῈ 1᾿ΔΌΒΘποΘ ἀὰ 
ἜΝ σορεϊϊοϊιηι, νον. 1ὰ ποίθ 14 ἀὰ οἢ. χυτιτ. 

7. «1,6 {θα π] ἀὰ ρῥγόϊθαγ, δὰ τπη]]Πθὰ ἀὰ ΒΌΓΡαμι, ἃ Ο16] οὐανουῦ, οθηΐουγδ 
απ ρϑυϊῦ την ἃ πΒασίθαν αἰ ἀρραϊ, ὀὐαϊῦ οχροβό ἃ ὑοαΐθβ 168 γἱΟΙΘπο68 ἃ ἀΠ6 
ἴου]θ ἃιηθαζέθ. » 

8. Α Βογηθ, 168 ᾿πρ68, δὰ οΥἾτηΐΠ6], γούαϊοπῦ 6ῃ δουῖναμῦ 501 ἀπ6 ρῬϑύϊξθ 
ἰαθ]οὐΐθ οπάπιίθ ἀθ οἶσθ (δέλτος), ϑοῖν 16 Ἰϑῤίτθ Α τα αδϑοῖυο, 5οῖῦ 1ὰ ἰοίγο 
Ο Ξ-ξῷ οὐμάθηιθηο, βοῖϊῦ 165 ἄθαχ [οὐέγοβ Ν. 1.. ξξε ποῆ ζὐηιιοέ, οἱ οἰ απὺ οοὐΐθ 
ἰαὈ]οἐΐθ ἀδη8 1ὍΓΠΘ. 

9. ΡΙαίαταιθ τἈρρογίθ 16 τηῦπηθ ἔαϊξ, δὰ 688. Χ ἀθ ἰὰ γ͵ιε ὅ(6 Οέβαν, 
ἄδηβ 168 ὑθυῦτηθβ βαϊνδηΐθβ: ᾿Δποφεύγει. δ᾽ οὖν τὸ ἔγκλημα τῶν “πλείστων δικα- 
στῶν συγχεχυμένοις τοῖς γράμμασι τὰς γνώμας ἀποδόντων, ὅπως μήτε πα- 
ρακιγδυνεύσωσιν ἐν τοῖς πολλοῖς χαταψηφισάμενοι μήτε ἀπολύσαντες ἀδοξή- 
σωσι παρὰ τοῖς ἀρίστοις. παν ἀοππόθ 16 ἕδφοπ 46 νοΐβι 468. ᾿πρ68 ΤΟΤηΔΙΉ8, 
ΘΧΡ!Παδθ ἀδη8 1ὰ ποίθ ργυόοδαθηίθ, οἱ ἀοπί Ρ] υΐδγαιθ ὯΘ 88110]6 ΡΔ8 8 ΠΝ 
Το παὰ οοτηρίθ, 168 τηοὺβ δέλτους (οὰ γνώμας) συγχεχυμένοις τοῖς γράμμασι 
(Ξξ «65 ἐαθ]οίέθβ οὰ 115 ϑβουϊγιγθηΐ Θὰ 5 βθηέθηοθβ, [68 ᾿θύςγθϑ 6ῃ Ϊὰ Ὁ]ὰ8 
Ῥᾶγὺ ϑϑβίοϊθηὺ ἰοαΐθϑ οομπἤιβθβ,» οοτήτηθ ἰσδάαϊ Ατηγοῦ) π6 ΟΥ̓ Θβροπαθπύ ἃ 
τίη 4 τόθ]. Ῥ]υΐδναιιθ δῦγα 88η5 ἀουΐθ πη] ΘΟμΊΡΥῚ8 16 ἐοχίθ ἰαύϊη ἀααιι6] 
1 διυρσαηίθ 16 σόοι 46 1᾽δῇαϊτθ. 1,68 7πρ65 ΔΆΧΑΘΙ8 1ὰ ταῖβοῃ 4} ἀοπηθ 
ἄδη8 16 Ῥαββαρθ οἶδ ἀθ 16 γὲε (6 Οόβαν (ὅπως μήτε τλ.) ἃ αϊοίό Ἰϑὺγ 
βθηΐθηοθ, οπὐ αὐ νοΐϑ Ν. 1..; οὔ πθ σνοὶξ Ρδ8 Ῥουγαθοὶ ἀπ ἰὰρθ ααἱ, 5] 
ὯΘ γϑαῦ Ὡἰ ΘΟΠἀΔΙΩΠΟΙ πὶ ἃρβοιᾶγθ, πὰ αὐὰ νοίον Ν. [,., ὑγδοοῦαιῦ 6168 
Ἰοἐέτϑϑ οοπιΐαβθθ, βαβοθρυ 0165 ἃ δύσα ἰηξοῦρυόίόθβ βοϊὺ ἄδῃβ 18 8618 ἀ6 18 60η- 
ἀατηπδίϊοῃ, 8οῖϊῦ ἀδπη8 οϑὶαὶ 46 1 δρβοϊαἰίοη. ΟἸοόγομ, ἀδη8 16 Ῥαβθᾶρθ ααἱ νᾶ 
δίχα οἰὐό ἃ 1ἴὰ ποίβ βυϊνϑηΐθ, π6 Ῥγ]6 ηὰθ 46. ὁθὰχ ααἱ νοϊόγοηῦ ἃ οὐ 0. 

10. ΟἸοόγου (44 Αἰξῖα., 1, χνι, 8), αργὸβ νοὶ ατὖῦ ἀπ τηοῦ ἀ6 18 ΘΟΥΤῸΡ- 
ἰΐοῃ 465 ᾿πρθ8 ΡΣ ΟἸἹοᾶ τα, Θομ 89: « Πα 8ιμηηιο ἀβοθδϑιν ὈΟπΟΥηι, ῬΙθΉ0 
ἤογο βεγυοηι, ΧΧΥ͂ γιιάϊαο8 ἐξα ξογέοβ ἑαηῖοηὶ {ογιγὶ τ βιϑηληῖο Ῥτοροβιἐίο 
φογίοιϊο τυεῖ Ῥογ 76 ηιαϊιογ γέ χιιαλι 6  ἄογ6 οὐρα: Χ ΧΟ ΧΙ͂ [ιιογιγιέ χμο8 Γαη168 
ηιαρὶβ χιαηὶ ἤαγια σοημηπουογοέ: χεογιην Οαἰιῖιι8 οὶ υἱα᾽δδοὶ χιοηάαηι 
[τοῖς δικάσταις τὴοϑβῦ Ῥᾷ8 ποαγϑαβοιηθηὺ αἰ ομθς ῬΙαἴαγαμθ, δὰ ἴθ 46 τινὲ 
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Κικέρων δέ(.3), τοῦ Κλωδίου πρὸς αὐτὸν λέγοντος ὅτι μαρ- 
τυρῶν οὐχ ἔσχε πίστιν παρὰ τοῖς διχασταῖς, «᾽,11λλ: ἐμοὶ μέν» 
εἶσπτεν «οἱ πέντε χαὶ εἴχοσι τῶν διχαστῶν ἐπίστευσαν " τοσοῦτοι 
γὰρ σου κατεψηφίσαντο. Σοὶ δ᾽ οἱ τριάχοντα οὐχ ἐπίστευσαν" 

» ν ΄ 2 4 ὮΝ Ζλ ᾿: ῷ , 19 οὐ γὰρ πρότερον ἀπέλυσαν ἢ ἔλαβον τὸ ἀργύριον (3).» 
Ὁ μέντοι Καῖσαρ οὐ κατεμαρτύρησε χληϑεὶς ἐπὶ τὸν Κλώδιον, 
ΕῚ - ΄ 

οὐδ᾽ ἔφη μοιχείαν χατεγνωγέναι τῆς γυναικός (13), ἀφεικέναι δ᾽ 
ν , - 

αὐτὴν ὅτι τὸν Καίσαρος ἔδει γάμον οὐ πράξεως αἰσχρᾶς μόνον, 
γλλ Ν . , ΟΣΩΝ . 14 

ἀλλὰ καὶ φήμης καϑαρὸν εἶναι (3). 

ΟΗΑΡΙΤΕΒ ΧΧΧ, 

Διαφυγὼν δὲ τὸν κίνδυνον ὃ Κλώδιος, καὶ δήμαρχος αἱρεϑεὶς (), 
2 - - ν 

εὐθὺς εἴχετο τοῦ Κικέρωνος (ὺ, πάνϑ'᾽ ὁμοῦ πράγματα χαὶ πάν- 
τας ἀνϑρώπους συνάγων χαὶ ταράττων ἐπ᾽ αὐτόν. Τόν τε γὰρ δῆμον 
φὠχβιώσατο νόμοις φιλανϑρώποις, χαὶ τῶν ὑπάτων ἕχατέρῳ με- 

, ᾿ “ . ’ - 

γάλας ἐπαρχίας ἔψηφίσατο (8), Πείσωνι μὲν αχεδονίαν, Τ᾿ αβινίῳ 
δὲ Συρίαν, πολλοὺς δὲ καὶ τῶν ἀττόρων συνέτασφεν εἰς τὸ πολίτευμα, 

ν» “ ς , Ν Δ Δαν Ἕ -" Ἀ » 

χαὶ δούλους ὡπλισμένους περὶ αὑτὸν εἶχε. Τῶν δὲ πλεῖστον 
- - 2 

δυναμένιυν τότε τριῶν ἀνδρῶν, Κράσσου μὲν ἄντιχρυς Κικέρωνι, 
πολεμοῦντος, Πομπηΐου δὲ ϑρυτιτομένου πρὸς ἀμφοτέρους, Καί- 
σαρος δὲ μέλλοντος εἰς ΤΙ αλατίαν ἐξιέναι μετὰ στρατεύματος, ὑττὸ 

. ς ᾿ 4 ΡῚ ΄ , Ἴ ΒΩ λ γλλ᾽ [ τοῦτον ὑποδὺς(ἢ) ὁ Κικέρων, καίττερ οὐκ ὄντα φίλον, ἀλλ᾽ ὕποτε- 

τῶν διχαστῶν), «Ουα ὑο8, ἐπι, ργαοδίαίνηι α ποδὲβ ροδέιϊαϊγα 8 ατ, Ἠδ 
» γι υοϑὲβ ογρογ θην" ἐϊηνορ ἰδ 9» 

11. Οδὐδθ βοὸπθιοὶ δαὺ θὰ δὴ ρ]θὶῃ βόπαι. [ἃ τϑραῦιϊθ απ τρρογίθ 
ἰοὶ ῬΙαΐαγααθ νἱηῦ ἃ 16 βαϊΐθ 4θ οἷπα οὰ βὶχ δαΐγθβ, ΠῚ τηοΐΠ8 Ὁ] ἰβαπέθβ, 

αὰθ ΟἸἱοόγοῃ ἃ οομϑίρηιόθθ ἄδηβ ἴὰ Ἰοἐσθ ἃ Αὐἰίοιια ααὶ νἱϑπὶ α᾽ δύτθ οἰέδθ, 
12. Ὑοϊοὶ 16 ἐθχίθ 1αὐΐη: « Ψωγαπέϊ, ἐηιχιῖέ, ἐϊδὲ πον οὐ οαϊαογινξ. --- ΜΝ 

φοῦο, ἵηχμωηι, ΧΧΥ͂ )ιάϊοο8 ογοαίἀογί; ΧᾺΧΟΧΙ͂ χιορίαηι φθιῆιοβ ἀπε 
αοσοορογιέ, ἐϊδὲ ηῖϊ ογοαϊαογιγί.» ΟΒΕΡΙΡΘΕΒΟΝΤ τ ἐΐβ ἑοηξ ογὰν οἵ: 18 
ἐοηΐ γαϊξ ογόαϊέ. 1] γ᾽ ἀναὶϊΐ Ἰὰ, οῃ Ἰαϊίπ, ἀπ θα ἀθ τηοΐβ ααἱ πὰ Ρὰ8 δὲδ 
Το οπος Ρ]αΐαγασθ. 

18. Ο᾽ οϑἰ-ἃ-αἴγθ: «ΟἹ π ἰθποὶύ Ρᾷ5 88 ἔδιητηθ βοὰν δ α]ΐθγθ.» (Ατηγοί). 
14. Οὗ, Τὲο ἄς Οὐβαν, οι. χ: «Ὁ δὲ Καῖσαρ ἀπεπέμψατο μὲν εὐθὺς τὴν 

Πομπηΐαν, μαρτὺς δὲ πρὸς τὴν δίκην χληϑεὶς οὐδὲν ἔφη τῶν λεγομένων κα- 
τὰ τοῦ Κλωδίου γινώσκειν. Ὡς δὲ τοῦ λόγου παραδόξου φανέντος ὁ χατήγορος 
ἠρώτησε « Πῶς οὖν ἀπεπέμψω τὴν γυναῖχα!» «Ὅτι, ἔφη, τὴν ἐμὴν ἠξίουν 
μηδὲ ὑπονοηϑῆναι.» 

σῃ. ΧΧΧΙ 1. ῬοὺΣ Ἰ'αππόο ὅ8 ἃν. 7.-Ὁ. 
2. Εἴχετο τοῦ Κιχέρωγος, 5 Ὀοοῦρα 6 Οἱοόγομ. Απιγοῦ: «86 τηθῖὺ ᾿ποοη- 

ἐἰϊποηΐ (εὐθύς) ἃ Ῥογβθοαῦΐθι Οἴσθσομ.» ᾿ 
8. Ἐψηφίσατο, δὲ γοίοῦ ΡῈ 16 ῬΘαρ]Θ (νου. 16 ποίθ 12 ἅὰ οἷ. Χχιμ.) 
4. “Ὑπὸ τοῦτον ὑποδύς, « ΟἸσοῦοπ 86 ἰοίξα βουϊζ 1116 4θ οοὶυγ-Ἰὰ.» 

(Απιγοί.) 



ΤΠ ΎΎΨ  γτὺν πεν 

ΡΩΌ ΤΑΒΟΟΕ, ΥἹΕῈ ΡῈ ΟἸΟΙ͂ΒΟΝ 468 

τον ἐχ τῶν περὶ Κατιλίναν, ἠξίωσε (5) πρεσβευτὴς αὐτῷ συστρα- 
΄ ᾿ Χ - , ς ΄ Φ τι εν ΙῚ ἐ 

τεύειν, “Ιεξαιιένου δὲ τοῦ Καίσαρος, ὃ Κλώδιος, ὁρῶν ἐχφεῦυ- 
γοντὰ τὴν δημαρχίαν αὐτοῦ, τὸν Κιχέρωνα προσεποιεῖτο συμβα- 

- Ν - ΄ί 2 τιχῶς ἔχειν, χαὶ τῇ ἹΤερεντίᾳ τὴν πλείστην αἰτίαν ἀνατιϑείς, 
, - 3 

ἐχείνου δὲ μεμνημένος ἐπιεικῶς ἀεὶ χαὶ λόγους εὐγνώμονας ἐνδι- 
ὃ , ς " 8 2 - δὲ λ , ὐλ}λ᾽ ν λῷ 

οὖς, ὡς ἂν τις(θ) οὐ μισῶν οὐδὲ χαλεπαίνων, ἀλλ΄ ἐγχαλῶν 
’ - 323 - ὦ 

μέτρια χαὶ φιλιχά, παντάπασιν αὐτοῦ τὸν φόβον ἀνῆχεν, ὥστ᾽ 
2 - - “- 

ἀπειτιεῖν τῷ Καίσαρι τὴν πρεσβείαν χαὶ πάλιν ἔχεσϑαι τῆς πο- 
2 Ψ « - ’ ’ 

λιτείας. Ἔφ᾽ ᾧ παροξυνϑεὶς ὁ Καῖσαρ τὸν τε Κλώδιον ἐπέρρωσε 
. 7... ἘΞ - 

χαὶ Πομπήϊον ἀπέστρεψε χομιδῆ τοῦ Κιχέρωνος, αὐτός τε χατε- 
μαρτύρησεν (9) ἐν τῷ δήμῳ μὴ δοχεῖν αὐτῷ καλῶς μηδὲ νομίμως 
ΒΩ 2 , 2 - Ν . , ν , 8 

ἀνδρας ἀχρίτους ἀνῃρῆσϑαι τοὺς περὶ “Ἰέντλον καὶ Κέϑηγον (δ). 
᾿ , - 

«{ὕτη γὰρ ἣν ἡ κατηγορία καὶ ἐπὲ τούτῳ Κικέρων ἐνεχαλεῖτο (9). 
, ε, Ἀ ᾽ ᾿] “- , ΄ ν ’ 

Κινδυνεύων οὖν χαὲ διωκόμενος ἐσθῆτα τε μετηλλαξε χαὶ χόμης 
2 “- - “- 

ἀνάπλεως (Ὁ) περιϊὼν ἱκέτευε τὸν δῆμον. Πανταχοῦ δ᾽ ὁ Κλώ- 
2 Ψ 

διος ἀπήντα χατὰ τοὺς στενωπούς, ἀνθρώπους ἔχων ὑβριστὰς 
Ν - ᾿ « , [Δ ν Α , Ὕ , 

χαὶ ϑρασεῖς περὶ αὑτόν, οἱ πολλὰ μὲν χλευάζοντες ἀχολάστως 
εἰς τὴν μεταβολὴν χαὶ τὸ σχῆμα τοῦ Κικέρωνος, πολλαχοῦ δὲ 

- ν ᾿ , ΑΛ - « , 11 

πηλῷ καὶ λίϑοις βάλλοντες ἐνίσταντο ταῖς ἱκεσίαις (13). 

5. ᾿Ηξίωσε. ΟἸοόγοπ 1α]-τηθπιθ δου ἃ Αὐἐϊοῦβ (1, χνιπ, 8): «4 Οαοδβαῦε 
ναῖάο τἰδογαϊϊεον ἰγυυϊέου ἴν Ἰοσαϊίομποηι ἐϊαηι, δἰ δὲ ἐδ βἴηι ἰοφαίιδ.ν» Οόβδν 
δαγαϊδ νοῦϊα οηὐγαῖηοῦ ΟἸοόσου ἀδη85 88 Ῥο] {1 6 ῬΘΥΒΟΏΠΘΙ]6. 

60. Ὡς ἄν τις --- ὡς ποιοῖτο ἄν τις. 
7. Κατεμαρτύρησεν, ἰδτηοίσημα οομέγο ΟἸσόγον θη αἰδαθὲ (βουβ-θηίθηᾶθΖ 

065 ἀθυπίθι τηοΐβ, οθὰχ ααἱ βοπῦ θη 18] 16). 
8. ΟἸοάϊα5. οοπνοαὰδ 1 ββθιη]όθ, πὸπ Ρᾶ8 δὰ ΕΌΓΌΙΩ, τηδῖβ δὰ ΟΠμδτΡ 46 

Νίανβ, μοΥ5 65 τη 78, δῇπ αὰ6 Οόβαν αὐἱ, ἀό]ὰ τονυδία ἀ6 1᾽ ὑηιρογζιηι Ῥτο- 
ΘΟΠΒα]αΐτθ, π ρουγαῖδ Ὀ].8 τοπιθύζο 16 ρίϑα ἀδπβ Βοτηθ 858η8 ῬΘΓΥΘ 88 
ΘΠατρΘ, αβϑίβύδυ ἃ 1ὰ τόππίοη. Αργὸβ ααοι οἷθ ἀθιηδηᾶθ δὰ χ ΘΟ 88]8 ΘᾺ 
ΑΥΪ5 501 ἴὰ Ῥγτοροβιθίοη (θ Ἰοὶ 46 ΟἸοαϊαβ νου. 16 ποίθ βαϊναπίθ), Οέβδιν, 
ἱπέθυτορό ἃ βοὴ ἰουν, ὈΙᾶτηα 168 δοίθϑα ΠΠόραυχ απ ἀναϊθηῦ δἰό Θοτητηῖβ ἃ 
Τόρανα 46 Τιϑηΐα]α5 οῦ δαΐγθβ, τηδὶβ αἱοαΐα 41 π Θοηνθπαῖῦ Ρ88 46 ἔδίγο 
τηδϊπξοπαπὺ ἀπὸ οὶ ααἱ ἂν ἀπ οἴου τόϊγοδοῦ Ῥοὺν αὐοίπαᾶσθ οο5. 1]όρὰ- 
11.658 ραββόθβαε (Πῖοη Οαββίαβ, χχχυτπ, 17). 

9, ὙοΙΠοἴα5 -Ῥαΐογουϊαβ (Π|, 45): «ΟἸοάϊζιιβ ἴοφοηι ἐμ ἐγιθιγμαίι, ἐμέ, οὔτ 
ΟἸΥΕΜ ΒΟΜΑΝΌΜ ἸΝΘΕΜΝΑΤΟΌΜ ΓΝΤΕΒΕΜΙΒΒΕΥ, ΕἸ ΑΟΌᾺ ΕἼ ΙΘΝῚ ἹΝΤΕΒΡΌΙΟΕΒΕ- 
Τῦπ; σεγει5 υϑγθίβ οἰδὶ ποῦν ποηνϊηαθαίμν Οἴοογο, ἑαηιθη, 8οῖθι8 ροἐοθαξιιν.» --- 
Ατηγοῦ: « (δν ο᾽οβίοϊὁ (αὕτη γὰρ ἢν) Τ᾽ αοουβαίίοι 46 ΟἸοότομ» (ἡ κατηγορία). 
Νοίοζ 1᾿δοοογτᾷ ἀθ αὕτη, ααἱ ἄοππο ἰοὶ 16 τηδηθ 856η8 ατθ τοῦτο, ἅγθ0 χατη- 
γορία. , 

10. ογ. ἴὰ ποίβ 6 ἀπ οἢ. τσ. 
11. ΟἸοόγου (ῬγῸ ϑεβέϊο, χττ, 8 237): « Ηαδ ηνειξαξίοηο υϑϑὲῖ5 ἐαοία, ἑαηΐο 

ἦη Τυιοίι, οἰυϊξα δ, οηυϊέέο φιυϊα {16 ἐγύθιιγννιβ, οηιρΐθηι γόγηι αἀὐοϊηαγιηι ἴνι- 
μιαπαγιηηιο ργαρᾶο, {εοογίξ, χιιὶ αἴθ886 ποι βδίηιοβ αὐοϊοϑοοηίεβ, Ποη δ ϊδϑὲ- 
η108 Θηνίο8 Ποηιαηοβ, αδρυδοαίουοβ βαϊιεῖβ πιθαθ 7ιι88ογἱδ θοβημ6 Ορογ αὐ ηι 
βμαγηι οαασῖιδ. οὐ Ἰαρταϊθιι5 οὐ)εοον τὲ.» 
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ΟΗΑΡΙΤΕΒ ΧΧΧΤΙ. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ Κικέρωνι πρῶτον μὲν ὀλίγου δεῖν συμτίαν τὸ 
τῶν ἱχιπικῶν τιλῆϑος συμμετέβαλε τὴν ἐσθῆτα, χαὶ δισμυρίων 
οὐκ ἐλάττους νέων παρηχολούϑουν χομῶντες χαὶ συνιχετεύον- 

ἐκτὸς, - .«- , ο , ᾿ - 

τες (1) ἔπειτα τῆς βουλῆς συνελϑούσης, ὅπτως ψηφίσαιτο τὸν δῆ- 

μον ὡς ἐπὲὶ τπιένϑεσι μεταβαλεῖν τὰ ἱμάτια, καὶ τῶν ὑπάτων ἐναν- 
τιωϑέντων, Κλωδίου δὲ σιδηροφορουμένου περὶ τὸ βουλευτήριον, 
ἐξέδραμον οὐχ ὀλίγοι τῶν συγκαμεκῶν καταρρηγνύμενοι τοὺς χι- 
τῶνας χαὶ βοῶντες. Ὥς δ᾽ ἦν οὔτ᾽ οἶχτος οὔτε τις αἰδὼς σιρὸς 

τὴν ὄψιν, ἀλλ ἔδει τὸν Κικέρωνα φεύγειν ἢ βίᾳ καὶ σιδήρῳ 
διαχριϑῆναι (»)ὴ πρὸς τὸν Κλώδιον, ἐδεῖτο Πομπηΐου βοηϑεῖν, 
ἐπίτηδες ἐχποδὼν γεγονότος χαὶ διατρίβοντος ἐ δ7τ᾽ ἀγροῖς (ἢ) σιαρὰ 
τὸ ᾿“4λβανόν (). Καὶ πρῶτον μὲν ἔπεμψε Πείσωνα τὸν γαμ- 
βρὸν () δεησόμενον " ἔπειτα χαὶ αὐτὸς ἀνέβη(θ). Πυϑόμενος δ᾽ 
ὁ Πομπήϊος οὐχ ὑπέμεινεν εἰς ὄψιν ἐλϑεῖν, --- δεινὴ γὰρ αὐτὸν 
αἰδὼς εἶχε πρὸς τὸν ἄνδρα, μεγάλους ἠγωνισμένον ἀγῶνας ὕὑτπτὲρ 
αὐτοῦ καὶ πολλὰ πρὸς χάριν ἐχείνῳ (Π) ττεττολιτευμένον, --- ἀλλὰ 
Καίσαρι γαμβρὸς ὧν δεομένῳ προύδωχε τὰς παλαιὰς χάριτας, 
χαὶ κατὰ ϑύρας ἄλλας ὑπεξελϑὼν ἀπεδίδρασκε τὴν ἔντευξιν. 

Οὕτω δὴ προδοϑεὶς ὃ͵ Κικέρων ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ γεγονως ἔρη- 
μος, ἐπὶ τοὺς ὑπάτους κατέφυγε. Καὶ Γαβίνιος μὲν ἦν χαλεπὸς 
ἀεί, Πείσων δὲ διελέχϑη πρᾳότερον αὐτῷ παραινῶν ἐχστῆναι καὶ 
ὑποχωρῆσαι τῇ τοῦ Κλωδίου δύμῃ καὶ τὴν μεταβολὴν τῶν κχαι- 
ρῶν ἐνεγχεῖν χαὶ γενέσϑαι πάλιν σωτῆρα τῆς πατρίδος ἔν τὲ 
στάσεσι χαὶ καχοῖς δι’ ἐχεῖνον οὔσης. Τοιαύτης δὲ τηυχωὼν ἄπο- 
χρίσεως ὃ Κιχέρων ἐβουλεύετο σὺν τοῖς φίλοις " καὶ ““εύκολλος 
μὲν ἐχέλευε μένειν ὃς τιεριεσόμενον (8), ἄλλοι δὲ φεύγειν, ὡς 

ΟἸ, ΧΧΧΙ] 1. ΟΥ. 16 Ῥαββᾶρθ 46 ΟἸοόγοῃ οἰϊό ἃ ἴα ποίθ ρυξδοόαρθηΐο. 
2, Ἔδει διακριϑῆναι, 11 ἔα ]1αῦὺ ααἢὉ} ἐὺ οοτηθαύία, ααομ οοτηθα εὑ. 
8. Διατρίβοντος ἐπ᾽ ἀγροῖς, «οὐ 86 θῃοϊῦ 6 ὑπ (6 565 τηϑίβοιβ ΔῸΧ 

ΘΒ ΔΙΏΡ8.» Απηγοῦ. 
4. Τὸ ᾿λβανόν, 6ῃι Ἰα δίῃ ΑἸδαγινηι, ποτὰ ἀοππό, ἅὰ ἐθιὴρβ ἀθ ἐστ: αν ἃ οοὐΐθ 

Ὁ6116 οοῃύρόθ, οοῦνθῦίθ 8]Ο 8 αθ Ὀθᾶτχ Ὑ]ΡΊΏΟΌ]68. οὗ 46 τηίβοηϑ 46 ῥ]αίβαμποο, 
οὐ 5᾽ ὁὐαϊῦ δϊονόθ 1415. Α106-1Δ- Ποηρτιθ, Οὐ θβδῦ ἃ ρθὰ ργὸβ 1᾿ϑιῃρ᾽δοθιηθηΐ 
οσοαρό Ρᾶ 1ὰ. γ1116 τηοάθυπμο αἀ᾽ΑἸΡδμο. 

ὅ. (δ π᾽θϑῦ ρᾶὰ5 16 τηδῃ]θ ῬΘΥΒΟΠΠΔΡῸ απ6 16 ῬΊβοη. ΘΟμ5α]}, ποτητηῦ αἰ Π8 
16 ομαρίύγθ Ῥυδοῤφαάθηῦ οὖ Ρ] 8 Ὀὰ8. ἄδῃβ οϑ]αἱ- οἱ, 1.6 βοπᾶσο ἄθ Οἱοόγοι ὀὐαιϊ 
Ο. Οδ]ρυγηΐα5 Ῥίβο ΒὙῸΡΊ. 

0. ΤΡ Αἰδϑαγθη θϑὺ ἀπθ ΘΟ] ]1η6. 
7. ᾿Εχείνῳ, ΟΟΤΏΤΩΘ αὐτοῦ ἀπο]ατι65 τηοὺβ ἀαραγανδηΐ, ο᾽οδὺ ἐου)οῦνβ Ροιηρόθ. 
8. Ως περιεσόμενον δααϊνααὺ ἃ: αἰδαγιὲ αιυὶϊ βογαὶξ ἴ6 ρῖιι8 ζογὲ. ον. ἴὰ 

ποίθ 12 ἀπ οἷ. τι. Ν 
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ταχὺ τοῦ δήμου ποϑήσονέξος αὐτόν, ὅταν ἐμπλησϑῇ τῆς Κλωδίου 
, 4.5 12 ᾿ - ν 2. 

μανίας καὶ ἀπονοίας. Ταῦτ᾽ ἔδοξε Κιχέρωνι" καὶ τὸ μὲν ἄγαλμα 
“- 2 - [Ὁ Ν ΄ » δ Ν -- Ὡς « , 1... τῆς ᾿1ϑηνᾶς, ὃ πολὺν χρόνον ἔχων ἐτιὶ τῆς οἰκίας ἱδρυμένον ἐτί- 

μα διαφερόντως, εἰς Καπιτώλιον χομίσας ἀνέϑηκεν ἐπιγράψας 
“ , ᾽ ἢ Ν Ν - ᾿ 

«᾿“ϑηνᾷ Ῥώμης φύλαχλι(θ)" » σεομτεοὺς δὲ παρὰ τῶν φίλων λα- 
βών, περὲ μέσας νύχτας ὑπεξῆλϑε τῆς πόλεως, καὶ τεεζῇ διὰ “1ευ- 
χανίας ἐπορεύετο, λαβέσϑαι Σικελίας βουλόμενος. 

᾿ ΟΗΑΡΙΤΕΒ ΧΧΧΗ. 

Ὧ Ὶ δ᾽ 3 ν ο "ὃ ἢ , ΕῚ ’ ΕῚ - δος -“ 

)ς δ᾽ ἣν φανερὸς ἤδη ττεφευγώς, ἐπτήγαγεν αὐτῷ φυγῆς ψῆφον 
« κλ ᾽ὃ Σ᾽ ν ὃ , 1 γ9. ΒΗ Ν ἢ δ, 

ὁ Κλώδιος, καὶ διάγραμμα() προὔϑηχεν εἴργειν τυρὸς καὶ ὑδα- 
"ὕ, Ν 

τος τὸν ἀνδρα(3) χαὶ μὴ παρέχειν στέγην ἐντὸς μιλίων πενταχο- 
μ᾿ 3 57) ͵ ἊΨ - 

σίων (8) Ἰταλίας. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἐλάχιστος ἣν τοῦ διατάγ- 
ματος τούτου λόγος(3) αἰδουμένοις τὸν Κικέρωνα, καὶ τιᾶσαν ἐν- 
δειχνύμενοι φιλοφροσύνην τιαρέπεμπον αὐτόν ἐν δ᾽ “Ιππωνίῳ, 

, - [Ὁ 3 . - - 3,,» 

πόλει τῆς «Τευχανίας (, ἣν Οὐιβῶνα νῦν καλοῦσιν(θ), Οὐΐβιος, 
ϑν... 4 2 Ν - ΄ , 3 Ν ν 

ἀνὴρ ἄλλα τε πολλὰ τῆς Κιχέρωνος φιλίας ἀπολελαυκὼς καὶ γε- 
- 3 

γονώς, ὑπατεύοντος αὐτοῦ, τεκτόνων ἔπαρχος (1), οἰκίᾳ μὲν οὐχ 

9, ϑηνᾷ Ῥώμης φύλαχι. ΟἸοόγοη ἃ ΟοΥπίβοῖαβ (44 ἔωηι., ΧΤΙ, 26): « ΜρΡ- 
πόγύα ποϑίγα, οιιϑίοβ εὐὐδὶβ. . .» Οἷ,, ἀδὴβ 865 ᾿οῖβ (11, χνιι, 42): « Νό5, 
χιιὰ ὑΠαηι ουδέοαφηι εἰγδῖ8, οἸγυγυϊδιι8. ΘΥ̓ορἐϊ8 ᾿μοϑὲγ 8 γοριι8 αο ρον ἀὐξ8, υἱοϊαγὶ 
αὖ ἴηιρῖϊδ ραβδὶ ἨΟΊν ϑιίηνιι8, Θαηιηῖο 62; ποϑέγω ἀοηῖο ὧν ὥρϑῦνι8 ραΐγὶδ ἀοηνιηι 
ἀοἐινιϊϊηνιι8.» ; ' 

Ομ. ΧΧΧΙΠ] 1. ΡΙαίΐατασπο, Κὲς (6 ἸΜανγοοῖϊι8 (ΟΡ. χχιν): Τὰ διαγράμ- 
ματα τῶν ἀρχόντων “Βλληνες μὲν διατάγματα, “Ῥωμαῖοι δὲ ἔδιχκτα (Θἀϊοία) 
προσαγορευουσι. 

2. Εἴργειν χτλ. - οἱ αχια οὐ ἐστὶ ἐπἑογαϊοϊ. 
8. Πενταχοσίων. ΟἸοόγτου (44 Αἰξῖο., 1Π|, 4): « ΑΠαΐα 68ὲ οηΐηι ποϑὲβ (ἃ 

ψΊθομπ6) γοραΐίο (ὁ ρογηΐοὶθ ἤιθα, ὄρ. ψία χοῦ ΘΟΥ̓ΥΘοὐινην 6886 αἰ ϊογ αἸνι8 
δγαὐ ο)ιδηιοαδ, εἱ ηυϊνὶ οὐἴέγα Οὐ ΑΘΕΙΝΘΈΝΤΑ ἡνία [ἰοογοὲ 6886.» 

4. ᾿Ελάχιστος ... λόγος, «πὸ ἔοίτομῦ οοτηρύθ δθοὰμ (6 οοϑίθ ἀθβρηβθ.» 
(Διπγού.) 

ὅδ. Νοι Ρᾷ5 δὴ 1οϑῃῖθ, τηδῖβ Ὁ]5 δὰ δυα, ἄδη58 16 Βραξίατη. 
0. «Αὐὐουτα αὶ οϑποοῦο Βένοηα, τηϑῖβ 86 ]055 α᾽ δαΐγοβ, Τοηθ 1,60Ή.6.» 

(θΡποι.) 
7. ΟΘ αὰ6 ΡΙαίαλραυθ ταρροῦύθ ἰοὶ ἀθ ὙΙΡθῖα5. οοηγιθηὺ ἔονῦ Ὀΐθη ἃ ϑῖοοδ, 

οοῦ ἃτὴϊ (6 ΟἸσόγομ, ἀοπὺ 16 ποτὰ τουϊθηῦ ἃ Ὀ] ΒΘ ΌΥΒ ΓΟΡΤΊΒ65 ἀ8η8 565 ἰδὺ- 
ἐτ68, ποίατημηθηῦ ἀδηβ [ἃ ττὸ οὐ 1ὰ τῦ]ό Ἰοὐΐγ ἀὰ 111 Ἰίντο ἃ Αὐὐίουβ: « 1 - 
μογὶβ ποβίγὲ σαβα ἐξ χιοα πον Παϑοθαην Ἰοοιίηὶ εἰδὲ ῬΥῸ 160 706 αἰὐνυξζιιδ 
6886 ροϑϑθηι χιίαην ἦν ψιηᾶο ϑδίοαθ;» οἷ, 1ᾳ. Ἰούγθ τ (ἀπ τηδῖηθ 1001}): « δ 
6 οΥἿὉ «ἱἱ αὦ πιὸ γιθοηθηι δἐαίηιν υοϑηΐα8.»ν ΟἸοόγοη θβρόγαϊῦ ΘΠΌΟΥΘ ΔΙΟΥΒ 
Ῥουγοῖν τοϑίου ἃ ὙΊθομθ. 1.ἃ τνῦν Ἰοίΐζγθ ἀὰ τηδῖηθ Ἰίντθ, ἀαίδθ «ἴῃ {ὐ] ΠῸΥ6 
Ἰηέου ὙἹθοόπθι οὐ ΒΥ Ἰβίατη τηθη8θ ΑΡΥ111», οὖ ροβύδυιθασο ὧ(θ Ῥθὰ δὺχ 
Ῥυδοόαθηΐθβ, ΘΟΤΉΠΘ ΠΟΘ δίη8: « Μῆϊδογίαθ ποδίγωθ ρούζιιδ υϑἰληι χιαην ὑριοοι- 
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ἐδέξατο, τὸ. χωρίον δὲ καταγράψειν(8) ἐπηγγέλλετο " καὶ Γάϊος 
Οὐεργίλιος ὃ τῆς Σικελίας στρατηγός, ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα Κικέ- 
ρωνι κεχρημένος, ἔγραψεν ἀπέχεσπαι Σικελίας (9). ̓ Εφ᾽ οἷς ἀϑυ- 
μήσας ὥρμησεν ἐπὶ Βρεντέσιον 6), χἀχεῖϑεν εἷς “υρράχιον ἀνέ- 
μῳ φορῷ περαιούμενος, ἀντιτινεύσαντος πελαγίου μεϑ᾽ ἡμέραν 

; ἐπαλινδρόμησεν, εἶτ᾽ αὖϑις ἀνήχϑη. «“έγεται δὲ καί, καταπλεύ- 
σαντος εἰς “Ιυρράχιον αὐτοῦ χαὶ μέλλοντος ἀποβαίνειν, σεισμόν 
τὲ τῆς γῆς χαὶ σπασμὸν ἅμα γενέσϑαι τῆς ϑαλάσσης (3). ᾿Ζφ᾽ 
ὧν συνέβαλον οἱ μαντιχοὶ μὴ μόνιμον αὐτῷ τὴν φυγὴν ἔσεσϑαι" 
μεταβολῆς γὰρ εἶναι ταῦτα σημεῖα. 

Πολλῶν δὲ φοιτώντων ἀνδρῶν ὑπ εὐνοίας, καὶ τῶν “Ελληνίδων 
πόλεων διαμιλλωμένων ἀεὶ ταῖς τερεσβείαις πρὸς αὐτόν, ὅμως 
ἀϑυμῶν καὶ περίλυπος (13) διῆγε (18) τὰ πολλά, πρὸς τὴν Ἰταλίαν, 
ὥσττερ οἱ δυσέρωτες, ἀφορῶν χαὶ τῷ φρονήματι μιχρὸς ἄγαν χαὶ 
τατῦεξινὸς ὑπὸ τῆς συμφορᾶς γεγονιὺς καὶ συνεσταλμένος, ὡς οὐχ 

ἂν τις ἄνδρα παιδείᾳ συμβεβιωχότα τοσαύτῃ προσεδόκησε (3). 
Καίτοι πολλάχις αὐτὸς ἠξίου τοὺς φίλους μὴ ῥήτορα χαλεῖν αὖ- 
τόν, ἀλλὰ φιλόσοφον φιλοσοφίαν γὰρ ὡς ἔργον (15) ἡρῆσϑαι, δη- 
τοριχῇ δ᾽ ὀργάνῳ χρῆσϑαι πολιτευόμενος ἐπὶ τὰς χρείας (65). ..4λ} 
ἡ δόξα δεινὴ τὸν λόγον, ὥσπερ βαφήν, ἀποχλύσαι τῆς ψυχῆς καὶ 

«ϑέαμέϊας ἐγίδιιαβ, χοᾶ α γέθομθ, χιιο ἐδ αγοοβϑοθαηνιβ, βθὶξο αὐδοοββίηνδ᾽ 
αἰϊαία 68ὲ ονΐηι, οἴο. (οἵ, 1ὰ ῃ. 8 ἀὰ ργόϑβ. ὁ.) 110 φιρίηι ρογυθηυῖγ6 ποὺ ἰὐδογ δέ, 
ϑίαὐηι τέο) Βγνηαϊδιννην υογϑιι8. οογυένϊ απέθ ἀΐθηι γοσαϊίοτμῖβ η6 δὲ ϑῖοα, 
αρια χιιοηὶ ἐγαηι,. ρογίγοί. 1 γ ἃ Ἰίθῃ 46 Ῥθῆβοὺ αὰθ ΥἹΟΐὶα8 οὐ ϑῖοοα βοῃῦ 
ἄθυχ ΠΟΠῚ5 ἃ ΠδΙη6 ῬΘΥΒΟΠηδρ6. ΟἹ 110 οὐ αἰ μα ἰ Γθτηθηῦ 1οἱ 488 168 δαϊ οη5 
6 ῬΙαίαταιθο: Οὐΐβιος Σικελὸς ἀνήρ. Τι6 τηοῦ Σιχελός π᾿ θχίϑίθ ρὰ8 ἀδὴϑ 16 
τηϑηπβουὺ (6 Μααν, οὐ 11] οϑὺ οἤουνθιηθηῦ ραραϑιῦθ, Π θϑῦ Ῥοββϑίθ]θ ααἹ} 
ῬΙΟΥΙΘΏη6 ἀπ ΠΟΙῺ ϑίδοαι δουῖ!, ἃ 1 τη γ 06 46 ἀπθίαθ ΘΧθηιρ αῖσθ δη 416, 
ῬοῸΣ ἱπᾶ! 6} απ|6 16 ὙΊθ1α5. ἀθ ΡΙαΐαῦααο. ὀὐαῖϊῦ 16 τηϑιηθ ααἱ δίαϊύ α᾽ ΔΙ ΠΠΘῸ ΓΒ 
ΘΟΠΏϊΙ 5018 οοὲ δαΐγθ ποτ. --- Τεχτόνων ἔπαρχος, Θῃ Ἰαὐϊη ρ αοίθοίνι8. ζαδγ μη. 

8. Καταγράψειν, 46 1αἱ ἀ55ΙρΊΘΡ. 
9. ΟἸοόγοῃ (ΡΥ «Ὃϊαμοὶο χτ,, ὃ 9ὅ-96): « ϑὲοϊέαηιν ροίλυϊ ατΐηιο, ψαδ δ 

ἔρϑα οὐαὶ ηυϊ]νὶ δου ἀοηλιβ ΟΝ μνιδέα οὐ οδεϊηοί)αξ" ὦ Ο. γον σιὶϊο, χινοδιενι 
16 τὐ0 υοῖ, ηιωρῖηιθ.. .. πιῆ (γαὐγῖβ ἠνοὶ οοἰϊοσία ἐληὶ γοὶ ριιθίοαθ σανδα 
βοσίαγαί. γιᾶσς τλλο οαἴφίγοηι ἐθηυρογινηι ἐϊογηι!. .. Ῥγαθίον ὑπ... 
μι ἐμ δἱοιϊιαηι υθγοῖγ6 ηιοϊιϊ. » 

10. ΟἸοόγου (ΡγῸ ῬΊαηο., χι,, ὃ 96): « Τῆι οοηδὶϊίο γοροηΐα ηνμξαξο ἐξ α 
γύϑοηο Βυνρα δίνην ἐθγγα ροίογο οοπέοηαἶ: παην ἠναγ δέηνοβ οὐ 818 ρΥαθοϊοἰαΐ 
Ἰυϊοηνὶβ ηιασηϊξιᾶο.» 

11, «Οἰοόγοι ἢ Ῥᾶ116 πὰ}}16 ραῦὺ ἀθ οθ ρυοᾶϊρϑ.» 
12, 1,05 Ἰούζγοϑ νπὶ ἃ ΧΧῚ ἀὰ Π9 ᾿ντ ἃ Αὐὐδίουβ ὑδιιοϊσηθηὺ (6 1 δὐαῦ 

αὐ οϑρυιῦ ἀθ ΟἸοόγοη ροπαδηὺ ο6 θη ρ8-Ἰὰ. 
19, “ιῆγε. Ἰ)᾽ ἀθογὰ ἃ ΤΗθββαϊοπίααθ, ρ]ὰβ ὑδρᾷ ἃ Ὀυνγδοβίαπι. 
14. ϑουδ-Θηὐοηαα ἂν γενέσϑαι. 
1ὅ. "Ἔργον, «588 ἐ γσανο υμς Ῥγοΐθϑβίοη.» (Ατηγού.) 
16. ἹΡητορικῇ .. «. χρείας, «ατ)Θό 46 Ἰ᾽Θ]Ϊοαθθηοθ 1] ηἾθῃ αδοὶὺ βίοι ΘΟ Τὴ Θ 
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τὰ τῶν πολλῶν ἐνομόρξασϑαι(" 1) πάϑη δι’ ὁμιλίαν καὶ συνήϑειαν 
τοῖς πολιτευομένοις, ἂν μή τις εὖ μάλα φυλαττόμενος οὕτω συμ- 
φέρηται τοῖς ἐχτός ([8), ὡς τῶν πιραγμάτων αὐτῶν, οὐ τῶν ἐπὶ 
τοῖς πράγμασι παϑῶν συμμεϑέξων. 

ΟΗΑΡΙΤΕΙΝ ΧΧΧΉΗ͂Ι. 

«. ἢ “- 

Ὁ δὲ Κλώδιος ἐξελάσας αὐτὸν κατέπρησε μὲν αὐτοῦ τὰς ἐπαύ- 
λεις, κατέπρησε δὲ τὴν οἰχίαν() καὶ τῷ τόπῳ ναὸν ᾿Ελευϑερίας 
γ ᾿ ᾿ ν᾿ ΠῚ ΒΩ Ἂς τὰ ὕ , ᾿ ΄ ᾿] 

ἐϊτῳχοδομησε" τὴν δ' ἀλλὴν οὐσίαν ἐπώλει χαὶ διεχήρυττε χαϑ' 
ς ’ 9 , ΕῚ ’, , 2 Α , Ν "}) 

ἡμέραν(3), μηδέν ὠνουμένου μηδενός. Εκ δὲ τούτου φοβερὸς ὧν 
- 2 - - 

τοῖς ἀριστοχρατιχοῖς, καὶ τὸν δῆμον ἀνειμένον (8) εἰς ὕβριν ττολ- 
Α Ν - 

λὴν καὶ ϑρασύτητα συνεφελκχόμενος, ἐπεχείρει Πομπηΐῳ, τῶν δὲε- 
,ὕ - Ν 2. 

διῳχημένων αὐτῷ χατὰ τὴν στρατείαν ἔνια σπαράττων (). Εφ᾽ 
Ἔν 74. 2 “., (8 γ δ Πὰν ΕΚ ν , ᾿ 

οἷς ὃ Πομπήϊος ἁδοξῶν(9), ἐχάχιζεν(6) αὐτὸς ἑαυτὸν προέμενος 
Ἁ -Ὁ . ὦ 

τὸν Κιχέρωνα " χαὶ πάλιν ἐχ μεταβολῆς παντοῖος ἐγένετο πιράτ- 
δι᾽. βῃ κ' δ 

τῶν χάϑοδον αὐτῷ μετὰ τῶν φίλων(1). Ἐνισταμένου δὲ τοῦ 
Κλωδίου, συνέδοξε τῇ βουλῇ μηδὲν διὰ μέσου. τιρᾶγμα χυροῦν 
μηδὲ τεράττειν δημόσιον(8), εἰ μὴ Κικέρωνι κάϑοδος γένοιτο(ϑ). 

ἀπ 1811 [οεεὐ 1] πϑοθββαῖσθ ἃ φαΐ 8᾽ Θῃὐτοιιθὺ ἀπ σου πθμηθηὺ (68 ΔΗ ΪΓ68.» 
ΤΑΝ ΟοτηΡ. δὰ ὁ}. τν: ὥσπερ ὄργανον ἐξηρτύετο τὸν δητοριχὸν λόγον. 

Ἢ δόξα δεινή (ἐστι). εν ἀποχλύσαι... .. καὶ ἐνομόρξασϑαι. «Τῶ7ο- 
τέτθω ἃ »Υδηαθ ἔογοθ ἃ ΘΡΆΘΟΥ 16 ἀἸϊβοοῦγβ 46 1ὰ ταίβοῃ, μΠ6. Ῥ]Ὰ5. ΠΘ ΤΠΟΪ5 
αὐαὐἴπιθ ἰοϊπηὔτ 6, 65 ἅτη65 ἀθ οϑυϊχ αὐἱ ΒΘ ροβομθπῦ ἀὰ ρΟσνου ποιθηῦ (65 
Δ αῖτοβ ῬαΠαπι65 (τοῖς πολιτευομέγοις), οἐ ἃ ἰθὰν ᾿ηρτίπηον (ἐνομόρξασϑαι), 
οἷθ.» (Ατηγού.) 

18. Οὕτω. .. ἐχτός, 86 ΘΟΠΏΡΟΥ̓6 (6, ἐεῖ6 βογέθ αὐεο ἴ6 ηιοηᾶθ. Τοῖς ἐχτός 
δύ 1οἱ 16 ἀδεϊ, ποῃ ἀθ τὰ ἐχτός τηδῖβ ἄθ οὗ ἐχτός. Οἵ, γέθ (6 Ἰ)όμιοβέϊιδηι6, 
Ῥ.: 829, τ. 1 ἄὰ ΟΠΔΡ. γ1π|. 

ΟἸ. ΧΧΧΠΙ] δ Τὴν οἴκίαν, 58, τηϑίβοιι ἃ ΠΟΠΊ6, 881 16 Ῥα]αὐϊη. 
2. Καϑ' ἡμέραν, ἔοιι8 168 2οιγ8. Τὰ οὐἷόθ ὀύαϊθ ἃ ΥΘΟΟΙΩΤΉΘΠΟΘΥ ἔοτι8 165 

7ουγ85, Ῥυΐϊδαιθ ΤΊΘη Π6 ἐγουγαῖὗ Λδτηδῖβ Δομούθαν. 
8. «᾿4νειμένον (α᾽ ἀνέημι), χαΐ 8 ̓ ὀἰαῖῦ ἀρδημάοπῃό, Ἰαϊδβό 4116 ἃ.» 
4. Τῶν ϑεδιῳχημένων ενονον, σπαράττων. Απιγοῦ: «Ἐπ ρΡδυϊαμὺ τη] 46 

ααθ]ατιθ5. οἤο868 48} ἀνοῖὺ ογἀοημόθα ἀὰ ἰθιηρβ ααἾ] ἔαϊβοιῦ 1ὰ ΘΕ ΤΘ (ΘΠ 
Α816). --- Ζεδιῳκημένων (ἀνθὸ τϑαοι ]θτηθηὺ ἱσγόρα ον δὲ-, οαὐτ Π᾿δαρτηθηῦ 
ἰθιηροτοὶ φ); ἔοστηθ 46 16 ἀδοδᾶθποθ. 

δ. ᾽᾿ἜΕφ᾽ οἷς. ... ἀδοξῶν ε5ὶ τϑπᾶα, 5808 αἀοαΐθ Ἰυβύθτηθηϊ, ΡῈ} Ατηγού : 
«Ῥομύ ἰοαὺ 16 τηομᾶθ αἰβοὶὺ αὰ6 ο᾽ϑϑίοι ὑγὸβ ὈΪθη θαρ]ογό» (απο ο᾽ δύαιύ 
Ὀΐθῃ ἔα10). 

θ. ᾿Εχάκιζεν. .. προέμεγος κτλ. «ἘΠ᾽ ἸᾺῪ 86 Ὀ]αβιηοῖῦ ρυδηαθιηθηῦ βου- 
ΤηΘΘΤὴ6 ἀθ ὁ6 ααἢ] ἀγοῖῦ Δαπαοππό Οἰοόγομ.» (Ατηγοῦ.) 

7. Παντοῖος... μετὰ τῶν φίλων, « ἰαβομαηὺ δ: ἌΘδᾺ ΤΩΟΥ̓́ΘΩΒ ΦΥ͂Θ0 568 
ΔΙΩ15 ἀ(θ 16 ἔα τθ ΡΆΡΡΘΙον. » (Ατηγοί). 

8. Φοίρποζς μηδὲν πρᾶγμα δημόσιον. Ἐϊηξοπᾶ 62 διὰ πίοι: ηιὶ 86 Ῥγὀδοη- 
ἐογαϊέ ἀαη8 ᾿ιηίογυαῖϊο. 

9. ΟἸοόγου (ΡγῸ ϑεβίϊο, χχχι, 8 08): «Οηιηΐα βομαΐιμδ γο)οϊοραΐ, τὐδὶ ἀ6 
η16 Ῥυγϊηιηι οογϑιῖ68 γοἰ 886. » 
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Τῶν δὲ περὶ «““έντλον ὑπατευόντων(10) χαὶ τῆς στάσεως πρόσω 
βαδιζούσης, ὥστε τρωϑῆναι μὲν ἐν ἀγορᾷ δημάρχους, Κόϊντον δὲ 
τὸν Κικέρωνος ἀδελφὸν ἐν τοῖς νεχροῖς ὡς τεϑνηχότα κείμενον 
διαλαϑεῖν(11), ὃ τε δῆμος ἤρχετο τρέπεσϑαι τῇ γνώμῃ, καὶ τῶν 
δημάρχων Ἴάννιος. πίλων τιρῶτος ἐτόλμησε τὸν Κλώδιον εἰς, 
δίχην ὑπάγειν βιαίων(13), καὶ Πομπηΐῳ ττολλοὶ συνῆλϑον ἔχ τὲ 
τοῦ δήμου καὶ τῶν πτέριξ σττόλεων. 7εϑ᾽ ὧν τπροελϑών, καὶ τὸν 

, 2 ͵ γ - 3 “- γ᾽ Ν ᾿ - ἘΌΝ 

Κλώδιον ἀναστείλας (8). ἐκ τῆς ἀγορᾶς, ἐπὶ τὴν ψῆφον ἐκὰ λει 
Ἁ Ἷ Ἁ 

τοὺς πολίτας. Καὶ λέγεται μηδέποτε μηδὲν ἐκ τοσαύτης ὅμο- 
, Ε] , Ν -Ἤ ς , ’ « 

οφροσύνης ἐπιιψηφίσασϑαι τὸν δῆμον. Ἢ δὲ σύγχλητος ἀμιλλω- 
μένῃ πρὸς τὸν δῆμον ἔγραψεν ἐπαινεϑῆναι τὰς πόλεις, ὅσαι τὸν 
Κικέρωνα παρὰ τὴν φυγὴν ἐθεράτεευσαν, καὶ τὴν οἰκίαν αὐτῷ καὶ 

Η ᾿ , ΔΑ “ “ , ὃ Ὁ 3 

τὰς ἔπαυλεις, ἃς Κλώδιος διεφϑάρχει, τέλεσι δημοσίοις ἀναστα- 
ϑῆναι (13). 

Κατήει δὲ Κικέρων ἐχκαιδεχάτῳ (15) μηνὶ μετὰ τὴν φυγήν " χαὶ 
τοσαύτη τὰς πόλεις χαρὰ χαὶ σπουδὴ τοὺς ἀνθρώττους τιερὲ τὴν 
ἀπάντησιν( 5) εἶχεν, ὥστε τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ τοῖ Κικέρωνος ὕστερον 

- . . -" ΒῚ 

ἐνδεέστερον εἶναι τῆς ἀληϑείας. Ἔφη γὰρ αὑτὸν ἐπὶ τῶν ὥμων 
Ν 3 , ’ ᾿Ὶ Ν ς , ᾽ - 17 σὴ " 

τὴν ᾿Ιταλίαν φέρουσαν εἰς τὴν ώμην εἰσενεγχεῖν (1. Ὅπου καὶ 
᾽ - -»Ἥ - 3 

Κράσσος, ἐχϑρὸς ὧν αὐτῷ τιρὸ τῆς φυγῆς, τότε προϑύμως ἀπήντα 
Ν νὰ -ὄ Ν , ’ ΒΩ - - 

χαὶ διελύετο, τῷ παιδὲ Ποπλίῳ χαριζόμενος, ὡς ἔλεγε, ζηλωτῇ τοῦ 
Κικέρωνος Ὅντι. 

10. «Ῥ. ΟοΥπθ 15 Τωοηύα]αβ ϑριηίπου οὐ Ὁ. Οθο 5 Μοίθ 5. ΝΘΡοβ, οοπ- 
5115 46 ᾿ὰὯπη 696 46 Ἄοπιο, δ7 ἂν. 9.-0.» 

11. Οοὐΐθ ἀϑβου θη ἃ νυ δΊβθιη Ὁ] Ὀ]Θιηθηῦ ῬΟῸΣ ΟΥΙΡΊΠΘ. πῇ ΟΟΠ  6-86}}8 ΘΟ ΠῚ- 
τ15. Ρᾶ Ρ]αίαγαθθ (οὰ 06] δαύγθ δαΐθαν οσθο 4] 8810) δὰ ᾿ἰδαηῦ ὁ Ῥᾶ8- 
βαρ ἀθ ΟἸοόγοῃ (ΡγῸ ϑιεδέϊο, χχχυ, ὃ 16--- 77): «ιν αὐ [γαὐγὶδ βαϊμέθηι α 
ροριῖο Ποηιαηο ἀοργεοαπάαηι υδηῖβ8οί, ριυιΐδει8 6 γοϑέγιβ νι οοηυέϊο }αουυϊέ βοῆυια 
ϑογυογηι οὐ Τἰδογἐογιηι δον ρογίθιι8 οὐέοωϊέ οἱξαηιηιο ἐνῆν βίαι ποοὐβ οἱ ἔα 
φγαοδίαϊο, ποη }ιγὶδ 7ιαϊοϊογθιχιια ἀοξομαϊέ. ἸΜοηυϊηὐβεϊβ ἔμηι, μα ἶο68, ὁοΥ- 
ρογίϑιιδ οὐυΐμηι Τιϑογῖηι σοηιρ]οΥ.» ῬΙαίαταθ δατα ὈΓῚΒ 16 ῬΤΘΤΩΪΘΙ ΘΟΥΡΟΥ- 
θιι8 ΘΟΟΤΏΤΩΘ 16 ΒΘΟΟη, ἀδη8 16 5605 46 οαὐαῦγοδ. 

12. “ίκην βιαίων, δὴ Ἰαύϊῃ χιασϑίέϊοηοηι 6 υἱ, δοοαδαύϊου ἀθ ὁοὰρ5 οὖ 
ὈΠΘΒΒΌΓΘΒ. 

18. ναστείλας, ἂν ηὺ ομδββό. 
14. ΟἸοόγοη (Πὶ Ῥίβοηθηι, Χχχτι, ὃ 62): « Ῥεοιοῖα γε δίϊοα αεφαϊβοαπάαηι 

ἀοηινθγν ΟΟγ,8ιμ6γ γιὲ.» 
15. ΟἸοόγοῃ 58᾽ δίαϊὺ θηξαϊ ἀθ Βομπιο ἃ Ιὰ ἔμ ἀθ τηᾶγβ ὅ8. 1.6 ἀδοτοῦ ααἱ 16 

ΤΆΡΡοἷἃ οδοὺ ἄπ 4 δοὰ 87. 6] ἕαϊὺ ἄομο βϑὶζθ τηοἱβ ρῬ]θίηβ ᾿υϑαυ ἃ 66. 10υγ-Ἰὰ. 
Ἐπ γτόα!ὐ6, ΟἸσόγομ πΘ τϑπιὶὺ 16 οἱ ἀδη5 Βοιὴθ αἀθ αἰχ-ϑορὺ τηοὶβ ἃρυὸβ 
6 δέγθ βου. 

16, Περὶ τὴν ἀπάντησιν, ῬΟῸ 8116 ἃ 58 ΤΟ ΠΟΟηὗΓ6. 
17. ΟἸἰοόγοῃ (οβέ γοάϊξινι ἐηι δοημαΐι, χν. ὃ 89): «εηη ηῖο. .. Παῖϊα 

οποία Ῥαθηθ 8ιμ18 Ἰμυυηιεγὶδ γορονίαγὶξ .. .» 



᾿ 
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ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΧΙ͂Ν. 

Χρόνον δ' οὐ πολὺν διαλιττὼν καὶ πτταραφυλάξας ἀποδημοῦντα τὸν 
Κλώδιον ἐπῆλθε μετὰ πολλῶν τῷ Καπιτωλίῳ, καὶ τὰς δημαρχι- 
κὰς δέλτους, ἐν οἷς ἀναγραφαὶ τῶν δεδιῳχημένων ἦσαν, ἀπέσπασε 
χαὶ διέφϑειρεν (1). ᾿Εγχαλοῦντος δὲ περὶ τούτων τοῦ Κλωδίου, 
τοῦ δὲ Κικέρωνος λέγοντος, ἐς παρανόμως ἐκ πατρικίων εἰς 
δημαρχίαν παρέλϑοι(3), καὶ κύριον οὐδὲν εἴη τῶν πεπραγμένων 
ὑττ᾽ αὐτοῦ, Κάτων ἡγανάχτησε καὶ ἀντεῖπε, τὸν μὲν Κλώδιον οὐκ 
ἐπαινῶν, ἀλλὰ καὶ δυσχεραίνων τοῖς τιεπολιτευμένοις (8), δεινὸν δὲ 
χαὶ βίαιον ἀποφαίνων ἀναίρεσιν ψηφίσασϑαι δογμάτων καὶ ττράξεων 
τοσούτων τὴν σύγχλητον, ἐν αἷς εἶναι (1) καὶ τὴν ἑαυτοῦ τῶν περὶ 
Κύπρον χαὶ Βυζάντιον διοίκησιν(). Ἔχ τούτου τιροσέχρουσεν ὃ 
Κιχέρων αὐτῷ πρόσχρουσιν(5) εἰς οὐδὲν ἐμφανὲς προελϑοῦσαν, 

ἀλλ ὥστε τῇ φιλοφροσύνῃ χρῆσϑαι πρὸς ἀλλήλους ἀμαυρότερον. 

᾿ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧΥ. 

ἹΠετὰ ταῦτα Κλώδιον μὲν ἀποχτίννυσι ἸΠίλων (1)" καὶ διωχό- 

Ομ. ΧΧΧΙΝ.] 1. 165 ἀγομῖνοθ ὅθ ΠΕ αύ, ἀπ ἐθιὴρ5 46 ΟἸοόσομ, ὀέαϊθηὺ 
ΘΟμβουνόθθ ὅδη5 πη. δα1ῆᾶσθ ἀρροὶό Ταθιϊαγίνηι, ααἱ ὀέαιϊῦ Ὀδϊ ἀρθυυϊὸσθ 16 
ζθιρ]6 ἀθ ἰὼ (Ὁποογᾶθ οὐ 46 ϑαίισημθ, δ: 16 οἴνιι8 Οαρὶίοϊέηιι8. --- Ὁίομ 
Οδββῖιβ (ΧΧΧΙΧ, 8. 21) αἷῦ βϑυϊθηθηῦ ααθ ΟἸοόγουμ. οιηροῦία ομ6Ζ [αἱ 165 
ἰα]οὐϊο5. ααὶ ἀναϊθηὺ ὑγαϊῦ ἃ 50 ῬΔΠΠἸβϑθιηθηύ, δὺ πο Ῥοϊηὺ αα} ἀδίγαϊδιύ 
ἐτδρια 165. ἐαὈ]οίξοβ τοϊαξῖνθθ διχ δοίθβ 46 ΟἸοᾶϊαβ Ῥομπαδηῦ 80η ὑτθαπδί. 

2. «ΟἸοαϊα5, οΥἱρΊ παῖ ἄρ 1ᾳ. ἄτῃ 16 ραὐνοίθμηθ 465. ΟἸδια!, 5᾽ ὁὐαῖῦ ἕαϊὶ 
ΔαΟρΡίου Ρδ1} 16 ῥ]ὀθόϊθη Ῥ. Β'ομέθίιβ, θὲ νϑυύα ἀπὸ ἰθα οἰαία νοὐθθ 80: 
1ὰ Ῥγοροβιίθου ἀθ Οὔβαῦ: ἀθ 1ὰ βουΐθ, ἄθνθῃα ῥ᾽ όϊθη, 11 ραῦ 586 ἴαϊγ 6} 1γ 
ἐγῖθαῃ (οὰν 16 ἐγ θαπαὺ ὁύαϊύ ἀπὸ τηαρὶβυγαύαγθ θββθη !]ϑτηθηὺ ῥ᾽ θόϊ θη). 
Ο᾽ δύ ἴὰ Ἰόρ!ὐδ ἀθ οοὐδθ δἀὐορύϊοῃ. απ οοηῃὐοϑίαϊῃ ΟἸοόγομ: ᾿ « Πὶ {{ πα ααορ- 
ἐϊοηθ ἰοσὶίηιο ἐαοέιηη οδὲ τυν (ἀπ ομᾶρ. χχιχ, 8 77, ἀὰ Τ,Ὸ ἀἄοηιο δια; 
οἵ; χιπ, ὃ 84). 

8. Τοῖς πεπολιτευμέγοις, Τ᾽ αἀταϊηϊβεταὐίοη 6 ΟἸοάζιι. 
4, Εἶναι ἃ 1 ἸΩΒηΤ 1, ῬᾶΤῸΘ 46. ὁ6 πἾδϑῦ Ρὰ8 ΡΙυΐαταιθ αἱ ἔαϊὺ ΓΘ ΔΥΌ ΟΡ 

απ ὁ68 δοῦβϑ Δατηϊηἰϑυγα β ἀ6 δέοι θαδθοπὲ ὁἐό δἰηϑὶ ΘΟΙΙΡΙῚ8. ἀδη5 1᾽΄8}- 
πα] αὐ η, πηδῖ5. ΡΆΤῸΘ 406 Οδίοῃ 1αἱ-τηδιηθ ᾿᾽αναῖϊῦ αἰὺ ἄδηβ 801 ἀϊβοοῦῦβ δὰ 
Βόπαῦ: ἐν αἷς (ἔφη) εἶναι χτλ. 

ὅ. Ἐπ νουΐα αἀπθ οὶ Ῥγοροβόβθ ρᾷγ ΟἹοάίΐαβ, δέοι, ἃ]οῦ5 απθβέθαν, ὀξαϊξ 
Ῥαγθϊ ομηι 776 Ῥγασίογίο ῬΟῸΣ ΔΥΤΔΏΡῸΡ Ὀ] αβίθυνβ αἴαϊτοβ δὴ ΟΥὐθπὺ. Εἷ- 
ἱθού γθυηθηΐ, 1] ἀναῖϊῦ ἔαιῦ γϑηᾶσθ ἃὰχ ϑμοπὸγοβ 165 Ὀΐθηβ ἅἀὰ τοὶ ἀθ ΟἾΥΡΥΘ 
Ριοϊότηδο, οὖ τᾶρρον δ ἃ Βοτηθ, ἀϊί-οη, ῥγὸβ 46 88 τη ]Π]Ποη5. 6 πούτο τποη- 
Ὠδῖθ, Ῥγοᾶα! ἀ6 οθίίθ ορόγαὐοι:; οὗ, ἃ ΒγΖδῃοο, 11 ἀναῖϊὺ τόξα Ὁ]1 ἀδη5 ΘῈ 
Ῥαύγϊθ 168 ἰυμος ἀισα Ῥαηῃπΐβ ἃ Ιὰ βαΐθ ἀ6 ἀἰβοονᾷθβ οἰν:68. 

0. Ἐχ τούτου... πρόσχρουσιν, 11 6 Τόϑαϊξα τἀπὶ ἔγοϊββουηθηῦ θηὐγσο ΟἹοόσγοι, 
οὐ Οαΐοῃ. 

Ομ. ΧΧΧΥ.] 1. Επ 7δηνίον ὅ2. 
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, , ’ « ᾿Ὶ ΄ 

μενος φόνου, Κιχέρωνα παρεστήσατο (Ξ) συνηγορον. ἫἪ δὲ βουλή, 
- ΄ ’ 3 Ὶ ᾽ , Ν » - 

φοβηϑεῖσα μή, κινδυνεύοντος (8) ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ ϑυμοειδοῦς τοῦ 
ἸΜίλωνος, ταραχὴ γένηται χατὰ τὴν δίχην (4), ἐπέτρεψε Πομττηΐῳ (δ) 
ταύτην τε χαὶ τὰς ἄλλας χρίσεις βραβεῦσαι, τταρέχοντα() τῇ ττό- 
λει χαὶ τοῖς δικαστηρίοις ἀσφάλειαν. ᾿Εχείνου δὲ τὴν ἀγορὰν ἔτι 
γυχτὸς ἀπὸ τῶν ἄχρων στρατιώταις ἐμττεριλαβόντος (ἢ, ὃ ἸΠίλων 
τὸν Κικέρωνα δείσας μή (δ), πρὸς τὴν ὄψιν ἀηϑείᾳ διαταραχϑείς, 

»" , ΄, , 32 » χεῖρον ἀγωνίσηται, συνέττεισε φορείῳ κομισϑέντα πρὸς τὴν ἀγορὰν 
ς , Ψ ξ , « ᾿ . - ν 
ἡσυχάζειν, ἄχρι οὐ συνέλϑωσιν οἱ κριταὶ χαὶ πληρῶται τὸ διχα- 
στήριον. 

3 2 - 
Ὁ δ᾽ οὐ μόνον ἦν, ὡς ἔοικεν, ἐν ὅπιλοις ἀϑαρσής, ἀλλὰ καὶ τῷ 

,ὔ " , . ΄ ὮΝ 

λέγειν μετὰ φόβου προσήει(9), καὶ μόλις ἂν ἐπαύσατο (10) παλλὸ- 
᾿Ν - 2 .ς ὦ Ν “ , 

μενος χαὶ τρέμων, ἐπὶ ττολλῶν ἀγώνων, ἀχμὴν τοῦ λόγου καὶ χα- 
τάστασιν λαβόντος (3). “ικινίῳ δὲ ἸΠουρήνᾳ (3) φεύγοντι δίκην 
ς ν , -“ Ἀ ’ ς , ς - 

ὑτιοὸ Κάτωνος βοηϑῶν, χαὶ φιλοτιμούμενος Ὁρτήνσιον ὑπερβαλεῖν 
3 Ω , “-“ 

εὐημερήσαντα, μέρος οὐδὲν ἀνεπαύσατο τῆς νυχτός, ὥσϑ᾽, ὑπὸ 

2, Παρεστήσατο. «Τὐνιὀτα]οπιοηῦ: Ῥίαφα ἃ οὐὐό ἄθ 5οῖ; ρυὶ ΡΟΣ .- .» 
ὃ. « Κιγδυγνεύω 86. α1΄ὐ βουνθηὺ (65 δοοιιδόβ αὰ6 [ὍΠ 898.» 
4, Κατὰ τὴν δίκην, Ῥοπαδηὺ 16 ῥγοοῦβ. 
ὅ. Ῥοὰγ οοὐδθ δηπόθ ὅ2, Ῥοπιρέθ αναὶϊὺ δίό 61 ὁοη8.1 8815 ΘΟ] ὸρΊιθ, 
0. Παρέχοντα, ἃ Τ᾽ δοοαϑα !ῇ, Ῥίθη. αὐἦ] 5᾽ ἀρῖθϑθθὸ 46 Ῥοηρόθ ααϊ ἤρατο 

ἀδη5 ἰὰ ρῇγαβθ δὰ αἀδε: Πομπηΐῳ. Οἢ 5881 αὺθ 1605 ασθοβ αἰβαϊθηΐ ἃ Ρϑὰ 
ῬΓὸβ ἱπαΠ ὀροτηπιθηῦ: Συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι, οὰ: συμφέρει αὑτοῖς 
φίλοις εἶναι. 

7. Ῥοτηρόθ ἢὺ ὁσθῦρονῦ Ῥὰ" (θ8 ὑσοιιρθθ 165 ΘΟ] π08 ἀπ Οαρίξο]θ οὗ ἅἄὰ 
᾿Ρα]αύίη ααἱ οοτητπαπααϊοηῦ 16 Εοσατα. ΟἿ, Αβοομπίαβ (ἀγρατηθηῦ 46 ἴὰ Μ|ο- 
πΐθημθ, 8 29): «Ῥγαρδίάϊα ἴηι ἔογῸ οἱ οἶγοα οηλμ68 Κογὲ ααϊλξιιΒ Ῥοηιηροῦι8 
αϊβροϑιιῖέ.» 

8. Τὸν Κιχέρωνα δείσας μὴ. .. διαταραχϑείς, ἨἈΘΙΠδηΐδηθ ῬΟῸΣ αἶτ6: 
ογαϊσηαγέ χυίο ΟἸοόνοι ἐγοιιδό, οἷο. 

9. Οὐρϑδὺ οθ. αυδνοιθ ΟἸοόγοῃ 1π]-τηδτηθ: «4 γεϑροπαοπάνηιν βιγγϑωΐ: απα 
οι α, ἀὲ τημπογίαϊο8.! χμα βοϊ οι ιΐηνθ ατηι! χυιο ἐϊηιοῦε ! ΘΟΉΏΡΘΥ ἐφιϊάφηνι 
ἨιαΘΉΟ ὁπ Ἰπούιι ὑμοῦρίο ἀἶσεγ6 (ἃ ὁμαρ. χντπ, 8 ὅ1 ἅὰ Ῥγο Οἰμιθηξῖο):; 46 
πιδπιο (1 υϊηαξίο ἔῃ, Οαφοϊῥιηι, χττι, ὃ 41): « Οἰίγη ἐϊιι58 ἀϊοὶ ἡ] υϑηϊέ ὧπ 
Ἰηιθη θη}, χσίο αἷδ οἰξαϊο γ80 ηοϊοὶ ἀϊσοηάιηι 81ξ, πον 8οϊιθην δοηιηιουθοῦ απΐηιο,. 
804 οἰΐαηι ἐοίο ΘΟΥ̓́ΡΟΥΘ ,ῬΟΥΠΟΥΥΟ80Ο. » 

10. Τ δον βίθ αὐϑὸ ἄν 8 ΘΙΏΡΙ]ΟΙθΘ ῬΟῸ ΘΧΡΥΤΙΘΡ αα ὯΠ6 δούϊομ ἃ ὀῤδ, 6 
ὁ88 88 τϑρυόβθη αμύ, τηδί πο ἔοΐβ τόροϊόθ. (0π 86 βοῦὺ ἄθ Τ᾽ δοῦβύθ β8η8 ἂν 
Ῥου Τη ΔΥΌ ΠΟΥ 1 μαι πθ ἀδη5 16 Ῥυόβθηΐ.) 

11. ὙοΙοὶ ἀπ ῬΑΡΆΡΗγαβο αθ οθὐίο Ῥτοροβι ϊοη: Καὶ μόλις ἂν ἐπαύσατο 
τοῦ παλμοῖῦ χαὶ τοῦ τρόμου, ὅτε ὃ λόγος ἀλάμβανεν ἀκμὴν χαὶ κατάστασιν, 
τουτέστι χατὰ τὰ μέσα τοῦ λόγου μέρη, ὅτε προχεχωρηχὼς ἣν ὁ λόγος ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς. Αἰηδὶ: 1] Ἰαὶ αὐγίναϊν θ᾽ 6 σοββοὺ ἀθ ὑγθιηθ]ου, ἄδηβ Ὀΐθη (685 
ῬΓοσὸβ (ἐπὶ πολλῶν ἀγώνων), αἀὰθ Ἰογβαὰ" ὀύαϊθ ραῦνθπα ἂὰ οοθαν 46 808 
αἰβοοῦ 8. 

12. ογος ἰὼ ποίθ 17 ἅὰ οἷ. χιν. 
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τοῦ σφόδρα φροντίσαι καὶ διαγρυπνῆσαι χαχωϑείς, ἐνδεέστερος 
αὑτοῦ φανῆναι (5). 

Τότε δ᾽ οὖν ἐπὶ τὴν τοῦ ἸΠίλωνος δίκην ἐχ τοῦ φορείου προ- 
ελϑὼν καὶ ϑεασάμενος τὸν Πομπήϊον ἄνω χαϑεζόμενον ὥσπερ 

ἐν στρατοπέδῳ, καὶ κύχλῳ τὰ ὅπλα περιλάμποντα τὴν ἀγορᾶν, 
συνεχύϑη χαὶ μόλις ἐνήρξατο τοῦ λόγου, χραδαινόμενος τὸ σῶμα 
χαὶ τὴν φωνὴν ἐπεχόμενος(13), αὐτοῦ τοῦ ΠΠίλωνος εὐθαρσῶς 
χαὶ ἀδεῶς παρισταμένου τῷ ἀγῶνι καὶ κόμην ϑρέψαι χαὶ μετα- 
βαλεῖν ἐσθῆτα φαιὰν ἀπαξιώσαντος (15) " ὅππερ οὐχ ἥχιστα δοχεῖ 
συναίτιον αὐτῷ γενέσϑαι τῆς καταδίκης([6). ΄.41λλ᾽ ὃ γε Κικέρων 
διὰ ταῦτα φιλέταιρος μᾶλλον ἢ δειλὸς ἔδοξεν εἶναι (11). 

ΟΗΑΡΙΤΕΙΒ ΧΧΧΥΙ. 
. -" α ΡΒ -Ψ -. 

Γίνεται δὲ χαὶ τῶν ἱερέων, οὺς αὐγουρας() Ῥωμαῖοι καλοῦσιν, 
3 ΄ - ν ΄ 2 - 

ἀντὶ Κράσσου τοῦ νέου, μετὰ τὴν ἐν Πάρϑοις αὐτοῦ τελευτήν. 
.] , Ἂς - , - 

Εἴτα χλήρῳ λαχὼν τῶν ἐπαρχιῶν Κιλικίαν καὶ στρατὸν ὁπλιτῶν 
μυρίων καὶ δισχιλίων, Ἱπτιέων δὲ χιλίων ἑξακοσίων, ἔπλευσε, τερος- 

». » , “- 

ταχϑὲν αὐτῷ (3) καὶ τὰ περὶ Καππαδοχίαν ᾿““ριοβαρζάνῃ τῷ βα- 
σιλεῖ φίλα καὶ πειϑήνια παρασχεῖν. Ταῦτα δὴ παρεστήσατο καὶ 

3 »" ᾿ - 

συνήρμοσεν ἀμέμπτως ἄνευ πολέμου, τοὺς τε Κίλικας ὁρῶν 
Ὶ 3 ᾿ Ἁ - ς , " Ν Ύ τ ΄ 

σιρὸς () τὸ Παρϑικὸν πταῖσμα Ῥωμαίων χαὶ τὸν ἐν Συρίᾳ νεω- 
τερισμὸν ἐπηρμένους, κατεπράννεν ἡμέρως ἄρχων. Καὶ δῶρα μὲν 

29. -“ , , 2, , Χ ᾿ ᾿] Ν 
οὐδὲ τῶν βασιλέων διδόντων ἔλαβε, δείτονων δὲ τοὺς ἐπαρχιχοὺς 
,γ "“ ΔΔλ . ΕῚ Ν " ᾿ , 5 2 , Ε] ς ᾿ 

ἀνῆκεν () " αὐτὸς δὲ τοὺς χαρίεντας (5) ἀνελάμβανε χαϑ' ἡμέραν 
- 

18. 86. ἐγσουναπὺ 185 αἴἌνΟΙν 00 Ῥϑηβό οὖ τὴ] ἀουτηΐ, 1] Ραγαῦ 66 ἸοὉγ- 
Ἰὰ τοδί δυτ-ἄθββοιιβ ἀθ 1πἰ-τηδτηθ. 

14. Μϑπιθ βχργθββίομ ἄδηβ 16 Υἱ͵6 (6 Βυμΐιιβ (ομδρ. χυ): ἽΠ τὲ χρόα με- 
ταβολὴν ἐλάμβανε, καὶ τὴν φωνὴν ἐπέσχητο παντάπασιν (ἡ Πορχία). 

16. ον. ἴὰ ποίθ 6 ἀὰ οἴδρ. ᾿χ. -- ὠΗΜεταβαλεῖν τϑροῖὲ 1οὶ 16 τηδτηθ 
568 46 διήλλαξεν (γοΥ. 16 ποθ 6 ἀὰ οΠδ8Ρ. χιχ). 

16. Οη 5810 ατθ 16 ρῥ]αίδογον Ῥγὸο ϊοηδ απ ΡᾺ]16 ΟἸοόσοι, οὐ αυὶ 
ΠπΟῖ5 ἃ ὀϊέ οοηβουνό, οδὺύ 1πΠ6 αν οοτηροβόθ ἃ ἸΟΙΒῚΡ ἀργὸβ ἰ6 Ῥγοοῦβ. 

17. ᾽4λλ᾽ ὅ γε Κικέρων διὰ ταῦτα φιλέταιρος χτλ. Ορέξα τόβοχίομ θϑὺ 8556 
τὴ] τ] δὰ σόοϊῥ ααἱ ῥτδοδαθ. 

Ομ. ΧΧΧΥΙῚ 1. Ἐπ Ἰαΐίη: ατριιγ 68. 
2, Προσταχϑὲν αὐτῷ, ποτηϊπαῦ Δ ΌΒο]α, γουθηδηΐῦ ΡΟῸ 16 56η85 ἃ; αἀψαηΐ 

ῬοΙΥ ἐηβίγμοίϊοηβ (6... 
8. Πρὸς, ἃ ἴὰ βαϊΐθ 46, 6 τδίβοῃ 6. --- Τὸ Παρϑιχὸν πταῖσμα, ο᾽δδὺ 16 

ἀδβαβίγθ ἀθ Ομαβδιβ ἄδηβ 16 Ῥδγ8 465 Ραυθμ68. 
4. Ατηγοῦ: «ἘΠ 1] πθ σϑοϑαὺ Ἰδπηαῖβ Ῥγθϑθπῦ απθ]οημαπ6 486 ἸΟΘη Ἰὰ δη- 

γογαβί, ΠΟ Ῥᾶ8 (68 ῬΥΪΏΟΘΘΒ ΠΥ (65 ΤΟΥ͂Β ΤΠΊΘΒΙΠΘΒ, οὐ 81 ἀθβομαγρθα (ἀνῆχεν 
Ξε ἀφῆκεν) ΟΘΌΪχ ἀ6 88 Ῥγουίποθ 468 Ῥαπαιποίβ οὖ ἔδββεϊπβ ααἢ]Ζ ἀνοϊθηῦ 
δοοοιβίαπηθδ 6 ἤαϊγ δὰχ δυΐγοβ ΘΌΌΘΥΘΓΠΘΙΓΒ ἀνϑηὺ ἰὰΥ.» 
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ἑστιάσεσιν οὐ πολυτελῶς, ἀλλ᾽ ἐλευϑερίως. Ἢ δ᾽ οἰχία (6) ϑυρω- 
. 3 ΐἽ 2. ὁ) Δ ΣΑΣ » , ς..9 2 , 2 Π 

ρὺν οὐχ εἶχεν, οὐδ᾽ αὐτὸς ὠφϑὴ καταχείμενος ὑτῖ᾽ οὐδενὸς, ἀλλ 
ἕωϑεν ἑστὼς ἢ περιπατῶν πρὸ τοῦ δωματίου, τοὺς ἀσπαζομένους 
ἐδεξιοῦτο. “έγεται δὲ μήτε ῥάβδοις αἰχίσασϑαί τινα μήτ᾽ ἐσθῆτα 
περισχίσαι μήτε βλασφημίαν ὑπ᾽ ὀργῆς ἢ ζημίαν προσβαλεῖν μεϑ᾽ 
ὕβρεως. ᾿Ανευρὼν δὲ πάμπολλα τῶν δημοσίων κεχλεμμένα, τάς 
τε πόλεις .. .. εὐπόρους ἐποίησε, χαὶ τοὺς ἀποτίνοντας οὐδὲν 
πλέον τούτου παϑόντας ἐπιτίμους διεφύλαξεν (1). 

σ΄ Ν ᾿ , Ν - Ν ᾿ 32 ᾿Ὶ 3 , 

Ἤψατο δὲ “καὶ πολέμου, λῃστὰς τῶν περὶ τὸν ““μανον οἰκούν- 
ζ ᾿ - »" τῶν τρεψάμενος " ἐφ᾽ ᾧ καὶ αὐτοχράτωρ (8) ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν 

3 ’ ᾿ " Ψκ Κ 9 , ’ 2 - 

ἀνηγορεύϑη. Καιλίου δὲ τοῦ ῥήτορος (5) δεομένου σπιαρδάλεις αὐτῷ 
, , ΕῚ ς , γ , 2 - ΄ 

χερὸς τινὰ ϑέαν εἰς Ῥώμην ἐκ Κιλικίας ἀποστεῖλαι, καλλωπειζόο- 
μενος ἐπὶ τοῖς ττεπραγμένοις γράφει τιρὸς αὐτὸν οὐχ εἶναι παρ- 
δάλεις ἐν Κιλικίᾳ " πεφευγέναι γὰρ εἰς Καρίαν ἀγαναχτούσας, ὅτι 

“-“ , ᾿] ’ "Ἥ 

μόναι ττολεμοῦνται, πάντων εἰρήνην ἐχόντων (39). 
, "τρις - Ύ Π - . (γ»’ , -" 

Πλέων δ᾽ ἀπὸ τῆς ἐπαρχίας, τοῦτο μὲν Ῥοδῳ προσέσχε, τοῦτο 
3 - “- 

δ᾽ ᾿ϑήναις ἐνδιέτρυψεν ἄσμενος πόϑῳ τῶν πάλαι διατριβῶν. 
) » 

᾿Ανδράσι δὲ τοῖς πρώτοις ἀπὸ παιδείας συγγενόμενος, καὶ τούς 
τε φίλους καὶ συνήϑεις ἀσπασάμενος, καὶ τὰ τερέποοντα (11) ϑαυ- 
μασϑεὶς ὑπὸ τῆς “Ελλάδος, εἰς ρώμην ἐπανῆλϑεν(13), ἤδη τῶν 

ὅ, Χαριέντας. 168 ῬΘΥΙΒΟΠΠΘ68 46 «8 βοοίόίό», 0611658 αὰαἱ π6 βοπὲ ρᾷ8 ὅὰ 
σοτητηαη. Οὗ, γὲε (6 ])δηιοδίϊιδηθ, ποίθ 9, ἡ. 8806. 

60. Οἰοόγομ ὀουὶύ ἃ Αἰἰουβ (ΥἹ, τι, ὅ): «Οδέογα }εγδαϊοίίο πο ἐπιρογίξα δὲ 
οἴοηιθη8 οὐ αὐἀηιγαθεϊδ ἐαοὶϊέαξε; αὐἀλέιι8 αὐΐοηι αὐ ηι6 ηιύγΐηιο ργουϊηοίαϊο8: 
τ] μον οὐδιοιϊαγίνηι; αρΐθ Ἰμοθηι ἐπαγιδιϊαθαηι ἀοηιὶ, οἰ οἴἵηι οαπαϊἀαΐιι8.» 

7. Οἰοόγοῃ ἃ Αὐξίουβ (ΥἹ, τ, ὅ): « ῆϊγα ογαηπὲ ἴηι οὐυϊέαξίθιι8 ὑρδογμην ζγἕα 
Ογαθοογίηι, χίαθ φιαρίδίγαὐνιδ δι Γοοογαγνέ. Ομ αοσϑίυὶ ἔρ86 (6 ὑὲ8δ χιυὲ αἸ 78 
ἀθοθην ργοαϊηιβ ηιαρὶδίγαΐιηιν φοβδογαηέ; αρογΐθ ζαξοθαργένν: ἐξαφιο βῖημε εἴα 
ἐρηοηιίγλα 8ιι18. Ἰυυυηηογδ ρθοιιγΐαβ ροριυιϊβ γοὐἐιογιηΐ. ν --- Ῥδη8 ἴὰ ῬΉΓΑΒΘ 
ἀ6 ΡΙαίαγαιθ, 1] ΒΘ ]6 Ὀΐθη αἀθ Ὀ] αϑθαγβ τηούβ βοηὺ ἰοτηθέβ : «Θαῦτῃ ἴπ- 
γϑηϊββοῦ τηὰ]έοβ ρΘου]αίΒ ΡῈ’ ΡΥΟΥυΪποίδγη ἰδοίοβ, ααπτὶ {1185 αὰ88 ΒυγΓορίδ 
ΡΘΗ) αὐ68 αἰθανῦ, ἔχῃ 118. ααὶ Δ]αία τα ἀουθηῦ, πὰ}}0 ρυαθίθυθα ΒῸΡΡ]1- 
οἷο αἰδοῦϊβ, ἱπύθρτυδτι ἴϑτηατη οοηβουγανί.» (Τ υδατοίϊου Ἠαϊίθη.) 

8. «“ὐτοχράτωρ, Θῃ. Ἰαὐϊη «ἐηιρογαίογ». 
9. Μ. Οδοϑ]ὰ5 Βαΐαθ, Ἰθαηθ δὶ ἀθ ΟἸοόσομ, οὖ 1ὰὶ δ88ὶ οσυδημα ογαίθα. 

Μ. Βοίββίου. 1αὶ ἃ σοῃβδοῦδ ἂπ ΟΠΔΡΙγΘ οηὐίον (Οαοἴζιδι: ἴα 76ιυ)ι68586" γοΟηιαῖη6 
ατν ἐθηιρ8 (6 (ὐόβαγ) ἄδυβ 16 ᾿ῖνγθ 6 ΟἸσόγοῃ, οἱ 868 απιΐδ. 

10. ὕογοζ 16 οῃχίθιηθ 1ϑὐΐσθ ἄπ ἀθυχίδτηθ ᾿ίντ ἀρ Οἱοόγοι αὖ ζαρυἑαγ 68, 
ἀαϊόθ οὐ δἄγοβδβδθ αἰηβὶ: «807. ἐην ργουϊποία ργἱάϊο ΝΝοπαβ Αγργῖϊοβ α. 17. Ο. 
704. μ. ΟἸΘΒΒΟ ΜΡ. 8. Ὁ. Μ. ΟΑΕΙΙῸ ΑΒΡΙΠΙ ΟὕἘ.», ἀοῃῦ γοϊοὶ 16 ῬαβθαρΘ 
ἰγαᾶάαϊθ ρὰγ ΡΙαἰαγαθθ: «1)6 ραη ]ο) 8, 961 608 χιιὶ υϑπαγὶ 8δοϊθηΐ αἀφέξε" 
φιαηάαΐι ηιθο αὐ σογέον; 864 ηυΐγα ραμοῖίαβ 68ὲ, οἱ δα8 χίαθ βρη υαϊάδ αὐλιγεῖ 
ριιογῖ, χιοα τἰϊυῖ! ουχαηι ἐπιδίϊαγιι ἐνὶ ἢιοα φῬγουϊηοῖα, τὐδὲ 8ἰδὲ, βαῖ: τέα- 
αν οογιϑέλειυῖ886. αἱουγέμν ἐπι Οαγίαηι ὁ ποβίγα ργουϊηποῖα ἀδοθάογ6.» 

11. Τὰ πρέποντα. « ΕἰχΧργοββίοῃ δἄνθυ Ὀἷ8]6 : Θοτήτηθ 11 οοηγοπαῖ, ΘΟΤΏΤΩΘ 

11 16 τηδυϊίαϊύ,» 



ΡΙΩΌΤΑΒΟΟΕ, ΥἹΕ ΡῈ ΟΙΟΒΕΟΝ 468 

πραγμάτων ὥσπερ ὑπὸ φλεγμονῆς ἀφισταμένων ἐπὶ τὸν ἐμφύ- 
λιον πόλεμον( 3). 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧΎΥΙ͂Ι. 

Ἔν μὲν οὖν τῇ βουλῇ ψηφιζομένων( αὐτῷ ϑρίαμβον, ἥδιον 
ἂν ἔφη παραχολουϑῆσαι Καίσαρι ϑριαμβεύοντι συμβάσεων γενο- 
μένων (3) ἰδίᾳ δὲ συνεβούλευσε πολλὰ μὲν Καίσαρι γράφων, πολλὰ 
δ᾽ αὐτοῦ ()ὺ Πομπηΐου δεόμενος, πραὔνων ἑκάτερον χαὶ παραμυ- 
ϑούμενος. Ὥς δ᾽ ἣν ἀνήχεστα(), καὶ, Καίσαρος ἐπερχομένου, Πομ- 
πήϊος οὐχ ἔμεινεν, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν χαὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν τὴν 
πόλιν ἐξέλιττε, ταύτης μὲν ἀπελείφϑη τῆς φυγῆς ὃ Κικέρων, ἔδοξε 
δὲ Καίσαρι προστίϑεσϑαι(ὅ). Καὶ δῆλός ἐστι τῇ γνώμῃ πολλὰ 
διπτασϑεὶς ἐπ᾽ ἀμφότερα χαὶ διστάσας (δ). Γράφει γὰρ ἐν ταῖς 
᾿Επιστολαῖς διαπορεῖν, ποτέρωσε χρὴ τραπέσϑαι," Πομττηΐου μὲν 
ἔνδοξον καὶ χαλὴν ὑπόϑεσιν τπιρὸς τὸ πολεμεῖν ἔχοντος, Καίσα- 
ρος δ᾽ ἄμεινον τοῖς πράγμασι χρωμένου καὶ μᾶλλον ἑαυτὸν καὶ 
τοὺς φίλους σώζοντος, ὥστ᾽ ἔχειν μὲν ὃν φύγη, μὴ ἔχειν δὲ πρὸς 

12. Εἰς Ρώμην ἐπανῆλθεν, 16 4 Ἰδηνίον 49. 
18. ΟἸοόγοπ (44 ξανιίϊίαν., ΧΥ͂Ι, χι, 2): «ϑε( ἐποϊαὲ ἐπ ἵρβαηι Παηιηϊαηὶ 

οἵυϊϊ8 αἰβοογαϊας τοὶ ροίζι8 δεϊιὶ, οὐ οὐην οτρογθηὶ Ἠϊοαογῖ,» οἷο. Ῥ]αίδγαπθ 
ΒΘΙΩΌ]Θ ΔΥΟΙ͂Τ' ΘΟΤΗΡΓῚ5 Παγιηναηὶ ΘΟΙΏΠῚΘ 51] γΥ ἀγαὶϊύ ἐηβάαηιηιαἑ οΉ Ήι, ἀπ 
ἰπσμηθαν. Οὐογαῖ, αὐἱ ξαὺ ἃ ΙΔ ἴοἱβ ποι] πὶβίθ οἱ τηξα οἴη, ΘΧΡΙΠΙαὰΘ. Θῃ. 668 
[θυτηθβ ἰὰ ταόξ ΡΒ 6 Ἰοΐ ϑιῃρὶογέο : “ΠΠ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῆς Ἰατρικῆς ἐέγν 
γης" χκαϑ' ἣν τὰ φλεγμήναντα μέρη ἀφίσταται, τουτέστιν ἀγεγείρεται τῆς 
ἐπιφανείας τοῦ σώματος, χαὶ ὄγχους ποιξὶ τοὺς χαλουμέγους διὰ τοῦτο ἀπ ο- 
στηματα. 

Ο". ΧΧΧΥΠΙ. 1. Ψηφιζομένων, βουβ-Θηξοπᾶα τῶν βουλευτῶν, ἀοπύ 1466 
οϑὺ ὄνθι]δθ Ρὰ ἐν τῇ βουλῇ. 

2. Συμβάσεων γενομένων. Ατηγοῖΐ: «πὸ Ρ]08 νου]αη "8 1] βαϊνγοῖξ 16 
οδατιοῦ ἐσ ατηρμαυΐ 46 Οδθ5α 1, ψ αψαπὲ τὸ δοη, ἀοοογα [αὶξ ογγ δια,» ο᾽θβί- 
ἀ-αἰτο οῃέσο Οὔβασ δὲ Ῥοιτηρόο. 

8. Αὐτοῦ, ο᾽ Θϑἰ-ἃ-αἴτο δὴ Ἰαἱ ραυϊαπὲ ἃ 1π|-τηῦτηθ (ραΐβαπθ Ῥοτηρόο, 1α], 
ἐἰαϊέ ἃ Ποτηο). 

4. Ατηγού ῬΑΡΆΡΓΆΒΘ αἰπδὶ ὡς δ᾽ ἣν ἀνήχεστα: «Νίαϊβ 16 τη] οβίαπέ 5] 
ἱποιΡΆ 018 4} ΠῪ ἀνοὶδ Ρ]85 ΟΥ̓ΑΓΘ. Ὧ6 τηούθη ἀ68 168 ῬοῦγΟΙΣ ΘΟΟΘΟΓΩ͂ΘΙ. » 

ὅ. 18 ναὶ οϑὺ αὰθ ΟἸθόυου πὸ 856 ἰγουγαῖξ Ῥᾷ8 Ὁ]0ῦβ ἃ Βοτηθ, τηδῖβ Θῃ 
Οδτηρδηΐθ, γτόρτου ααἱ 1αἱ δέαϊξ δομπθ Ἰογβαπ θη ἀναὶύ ἴα, ἃ ᾿ΔΡΡΥΌΟμ6 ἀθ 
Οὔβαν, 16 ραγίαρε 465 ἀΐνθιβθβ ραγίϊοβ 46 1Τ8]16 ροῦν 165 ἀόϊοπᾶτθ οοη- 
ἔγϑ 1. 

6. “ιστάσας. Οἱοόγτοι (44 ψαρεῖϊ., ὙΠ, τιῖ, 1): «πὸ ἐθηιροῦε υἱάϊδεϊ ργο- 
[οοΐο, πιὸ χμοηῖα ἐξα σοηένγθϑαίηι τ πον ἘΣ Ἰϊοανδηι μὰ ὁ886ὲ ορίμηνιηι 
αὐ.» 
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ὃν φύγῃ (). Τρεβατίου δέ, τινὸς τῶν Καίσαρος ἑταίρων, γράψαν- 
τος ἐπιστολήν, δει(8) Καῖσαρ οἴεται δεῖν μάλιστα μὲν αὐτὸν ἐξε- 
τάζεσϑαι (9) μεϑ᾽ αὑτοῦ καὶ τῶν ἐλπίδων μετέχειν, εἰ δ᾽ ἀναδύε- 
ται διὰ γῆρας, εἰς τὴν “Ελλάδα βαδίζειν κἀχεῖ καϑήμενον ἡσυχίαν 
ἄγειν ἐχποδὼν ἀμφοτέροις γενόμενον, ϑαυμάσας ὃ Κιχέρων ὅτι 
Καῖσαρ αὐτὸς οὐχ ἔγραψεν, ἀπεχρίνατο πρὸς ὀργὴν ὡς οὐδὲν 
ἀνάξιον πράξει τῶν πεπολιτευμένων. Τὰ μὲν οὖν ἐν ταῖς Ἔπι- 
στολαῖς γεγραμμένα τοιαῦτα ἐστι (:Ὁ). 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΧΧΥΠΙ. 

Τοῦ δὲ Καίσαρος εἰς Ἰβηρίαν ἀπάραντος(:), εὐϑὺς πρὸς Πομ- 
σπήϊον ἔτιλευσε καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἀσμένοις ὥφϑη, Κάτων δ᾽ 
αὐτὸν ἰδίᾳ πολλὰ κατεμέμψατο Πομπηΐῳ τιροσϑέμενον " αἱ τῷ () 
μὲν γὰρ οὐ καλῶς ἔχειν ἐγκαταλιπεῖν ἣν αἀὐτ’ ἀρχῆς εἵλετο τῆς 
πολιτείας τάξιν, ἐκεῖνον δὲ χρησιμώτερον ὄντα (5) τῇ πατρίδι καὶ 
τοῖς φίλοις, εἰ μένων ἴσος ἐχεῖ (4) πρὸς τὸ ἀποβαῖνον ἡρμόζε- 
το, κατ᾽ οὐδένα λογισμὸν οὐδ᾽ ἐξ ἀνάγκης πτολέμιον γεγονέναι 
Καίσαρι καὶ τοσούτου μεϑέξοντα κινδύνου δεῦρ᾽ ἥχειν. Οὗτοι δὲ 

ἢ, "ἔχειν χτλ. «Ἐῖσο υϑγὸ σιν ξιρίαηι Παῦθο, ηιιθηὶ 8οημαν ἩΟΉ, Πιαΐ)θο.» 
(Οἱοόν., “ἃ Αἰ ΐς., ΤΠ, ντι, 2.) [ 

8. Ὅτι, τὲ ἀϊδωμί απ6. 
9, ᾿Εξετάζεσϑαι μεϑ' αὑτοῦ, 56 ΥΔΩΡΌΡ ἅγ60 [α]. 
10. 1,ἃ σογγθθρομᾶάδηοθ 46 Οἰοόσοη ἀνθὸ Ο. Τυθραύυβ Τοβία, 16 οδ]δ ΓΤ 6 

αγἰβοοηϑα]6θ, τϑιηρ} 16 7119 Ἰίντο ἀδ8. 7ροέέγο8. ζαρυϊδγθ8.; ταϑῖβ, 66116. απ 6]- 
16 ποὺβ ἃ δίό οομβουνόθ, οχθ. ΗὟ ὑγοῦνθ ροϊηὺ ο6 αὰθ αἷύ ἰοὶ ῬΙαίαΡαμθ. 
Ομ ἰτοῦγο βθαϊθυηθηὺ ααθίααθ οἤοθθ α᾽ ΔΡρυοομαμῦ, βᾶνοῖ" 66. ααἱ Βα ἀδη8 
18 χνυτιθ Ἰούέγο ἄυ Ὑ119 Ἰίντ 46 Οἱοόγσομ ἃ Αὐἰζίοαβ: «7γοθδαΐζιβ χιΐάφηι βου δὲς 
86 αὖ εἴ 9 ΙΧ Καὶ. Τοῦ. γοσαΐζιην 6886 υἱὲ δογϊθεγοὶ αα Ἠ16, εἱὖ ὁ88θηι αὐ τι7- 
δοηι; τὐ]υῖ οἱ ηι6 σγλαὐδιβ [66 γ6 Ῥο886.. . . Ἐοβογίρϑδὶ αα Τγοθαΐίιη, (παηι αὖ 
ἐρβιωη Οαοϑαγθηι, χινὲ ηιλ]υὶ μι]υῖϊ, δου ρδιδϑοί, μοϊι), χιαηι εἰμ, ἤος ἐθηιρΟΥ Ὁ 
6886ὲ αἰ οῖϊο, ηῖ6 ἑαηιοη, ἐὰ ργαφαϊέβ ηιοὶβ 6886 πθη6 αἰοϊοοίνηι «Ἰϊιην τιθιια 
πορούδιυι β8ιιϑοορί886. » --- Τ᾿ ααΐγο Ῥαγῦ ποὺβ ΔΥΟΙΒ ΘΠ (αὖ Αἰέϊο., Χ, 
Ψ1Π 8) 16 ἰοχίθ ἀὯπθ Ἰοτα δουῖΐθ Ῥδὺ Οὔβαυ 1αἱ-τηδτηθ ἃ Οἰοόγοπ, ἃ ἰὰ ἀαΐθ 
ἅυ 10 ἄθ8 οαἰθηᾶθθ ἄθ τηαὶ, 6; ἐὐίμογο, Ἰούσθ ἀδηβ δα 6}16 1] ᾿δηραρθ ἃ 
τοῦθ πθυΐσθ, αδθ886 α οἱυϊίέδιιδ οσοηἰγουογ δῖϊδ, Θοτήτηθ 11] οοπνίθηΐ υὐγὸ δόηπο 
οἱ χιιϊοίο οὐ ϑοηο οἷυϊ. 

ΟἸ. ΧΧΧΥΠΙ͵ΙΙ.1 1. ᾿“πάραντος, νογ8 16 τηὐ]ῖθα αν γ1}] 49. ΟἸἹοόγοι. ραγεξ ἡ 
γΟΙ5 ἰ6 10 Ἰαΐϊη Ῥοὺν 1ὰ ατὸσθ, οὰ 86 ἰγουγαϊῦ 810 υβ Ῥοτϊηρόθ. 

2. αὑτῷ, ἃ 1αϊ-τηδπιο, 1αἱ, Οαίοπ. ᾿Εκεῖνον, Οἱοόγομ. 
8. [Ὄντα, οὐ Ρ᾽υβ μαυΐ ἔχεῖν, τόροπαοῃξ ἃ 1Ἰτηραγίαϊα ἂὰ ἀϊβοουγβ αἰτθοῦς 

ἃ οὰ 16. 56π8 48 «1] πο ρᾷ8 ὀξό ποππηδίο 6 1’ὰ ρατὲ 6 Οδΐομπ.» οἱ « ΟἸοόγοῃ 
οἷ ὀξέ Ῥ]ὰ5 αὐἰ16.» 

4, ᾽Εκεῖ, ἃ Βοτηθ. 

»ΎνυΙ 
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- , ἈΧῚ ὑφ « ’ λ , 5 ν ν ΄, 
τοῦ Κιχέρωνος ἀνέστρεφον οἱ λόγοι τὴν γνώμην( ), καὶ τὸ μέγα 
μηδὲν αὐτῷ χρῆσϑαι Πομπήϊον(θ).. “4 ἴτιος δ' ἣν αὐτὸς οὐχ ἀρ- 
γούμενος μεταμέλεσϑαι (ἢ, φλαυρίζων δὲ τοῦ Πομπηΐου τὴν σα- 
ρασχευὴν καὶ πρὸς τὰ βουλεύματα δυσχεραίνων ὑπούλως, καὶ τοῦ 
παρασχώπτειν τι χαὶ λέγειν ἀεὶ χαρίεν εἰς τοὺς συμμάχους οὐκ 

᾿ 2 32 ν “, - 

. ἀπεχόμενος (δ), ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν ἀγελαστος ἀεὶ περιϊὼν ἐν τῷ στρα- 

τοπέδῳ χαὶ σχυϑρωπός (9), ἑτέροις δὲ παρέχων γέλωτα μηδὲν 
δεομένοις. Βέλτιον δὲ καὶ τούτων ὀλίγα παραϑέσϑαι. 

, » , ν 2. 
“Ιομιτίου ([0) τοίνυν ἄνϑρωπον εἰς τάξιν ἡγεμονικὴν ἄγοντος οὐ 

πολεμιχὸν χαὶ λέγοντος ὡς ἐπιεικὴς τὸν τρόπτον ἐστὶ χαὶ σώφρων, 
, 7 , , - ΄ 

«Τί οὖν» εἶπεν «οὐχ ἐσίτροττον αὐτὸν τοις τέχνοις φυλάσσεις ;» 
᾿ Ύ “- 

᾿Επαινούντων δέ τινων Θεοφάνην τὸν ““έσβιον (13), ὃς ἣν ἐν τῷ 
, , 2 19 ς ΕῚ ΄ « , 

στρατοτιέδῳ τεχτόνων ἔπαρχος (13), ὡς εὖ παραμυϑῆήσαιτο Ῥοδίους 
τὸν στόλον ἀποβαλόντας (13), « Ηλίχον» εἶπεν « ἀγαϑόν ἐστι [ῥραι- 
χὸν ἔχειν ἔπαρχον.» 

Καίσαρος δὲ κατορϑοῦντος τὰ τιλεῖστα χαὶ τρόπον (13) τινὰ 
“ ᾽ δ ’ Δ 14 ᾿Ὶ 2 ΄ “ 

πολμιορχοῦντος αὐτοὺς, “έντλῳ (13) μὲν εἴσπτοντι πτουνϑάνεσϑαι στυ- 
τ τ , , , ΄ Ἀ γνοὺς εἶναι τοὺς Καίσαρος φίλους, ἀπεκρίνατο « “έγεις αὐτοὺς 

δυσνοεῖν Καίσαρι (15);» 
, Ἷ «“ ᾿] 7 ᾿ ᾿ ν , γ ἸΠαρχίου δέ τινος ἥκοντος ἐξ ᾿Ιταλίας νεωστὶ καὶ λέγοντος ἕν 

ὅ. Οὐπβέγῖβθζ τὴν γνώμην τοῦ Κιχέρωγος. 
0. Καὶ τὸ μέγα.... Πομπήϊον. Ἀταγοῦ: «ΑΥϑὸ 66. 46 Ῥοτηρθίιβ π6 86 

βουύυοῖύ 46 Ἰὰν 6 παΪ16 ομοβ6 ἄθ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘΒ.» 
7. Μεταμέλεσϑαι. ΟἸοόγοη (44 ξαηιίαν., ὙΠ1Ι, τι, 2): « (ὐνγιι8. ὸ ηϊοὶ 

{αεἰὶ ροοηίξϊξ, ποη ἑαηὶ Ῥυορ ον ρογϊοιϊμηι ἡιθιέηι χίαηι ῬΥΟΡίοΥ οἱέία ηἡμεέα 
μας ἰδὲ οὔεπαϊ, χιιο υϑηθγαηι... Νιῖ θογὶ ρυαοίου σατβαηι.» Τι6 τπού 5838|- 
γαπὺ 46 Ἰὰἱ ἃ ἐδ οοπβουνό ομοζ Νίδουορο ᾿(ϑαξενηαῖοβ, ΠῚ, τιτ, 7): « Οατη δα 
Ῥοπηρθίαπι νϑηϊββοί, αἰσθη 8 ΒΘΙῸ ΘῈΠῚ ὙΘΠΪΒ56 ΤΟΒΡομαϊῦ: Μἤηϊηια 5670 
υερῖ, παηὶ μλϊῖΐ Τοῖς ᾿Ραγαΐτιηι υἱάδο.» 

8. Καὶ τοῦ παρασχώπτειν.... οὐκ ἀπεγόμεγος. Ατηγοῦ: «ΕΠ 51 Π6. 58 ροῦ- 
γοϊῦ Ῥὰ85 ἴθι ὧ(θ δ Ί5Β6 ΘΡΟΠΑΡΡΟΓ ἰουβ]ΟυΒ ἀαθ]αὰθ τηοῦ 46 στὶβόθ οὗ (6 
ΤΩΟΟαΠΘΙΊΘ Θποοηΐγ6 οθαϊχ 46 500 ραυΐγ.» 

9. ΟἸοόγοπ (115 ῬΠυρρίᾳιο, χυτ, ὃ 89---40): «Νε 70οὶβ ηιιλάθηι γ68Ρ0Ή- 
αἴονο, χιυῖδιιδ ηι6 νη σαϑέγ 18 εἰϑιίηι 6886 ἀἱαϊϑεϊ.. .. Θμοα απέθηι ἑάθηι ἠνασϑἐϊἐταηι 
πιθαηι γορτεϊιοηα τε, ἑάδθην 2οουηι, πιασῆο αὐσιηιοηίο 6δὲ 6 ἵη πἰγοηια {μἴ886 
πιοαογ αἰκηι. ν ᾿ 

10. «1,.. ογηεϊαβ ΖΠΟΡΑΥθα8, ααθ Οὔὗβαν ἀναὶϊξ αϑϑίόρό δὴ 1ὰ συ]]}]6 46 
Οογἢβηΐυτω οὐ ααὉ} αναὶϊξ Ἰαϊββό ΠΌΥΘ ἀργὸβ ἴὰ ὈΓ56 46 οοίίθ 9808.» 

11. Τπόορμβαπθ ἀθ Μγυύϊ]ὸπθ, ἰδίου θη ἃτὴϊ 6 Ῥομιρόθ (γου., 801 [πὰ], 
ΟἸοόγομ, ΤῸ τοῖα, χ, ὃ 24.. 

12. Τεχτόνων ἔπαρχος. γον. ἴὰ ἔπ ἀθ ἴὰ ποίβ 7 ἀὰ οἷ. Χχχιι. 
18. «ὕπο ἐοιηρδίθ αναὶϊξ ἀδέγαϊς 165 πανὶ 465 ΒΠΟα θη5, θηνουόβ ΡῈΡ 

οτᾶτο ἅθ Ῥοτηρέθ οοπέτθ Οδβαν, βροῦν Ῥγοίϊόρϑ Ὀυυυδομίμτη.» 
14. 1.. ΟὐΥπο 5. Πιοπξ] 5 ΟΥα5, ΘΟ 88} 46 οοὐΐθ δηπόθ. 
15. Οὰ οδϑὲ 16 ρίαυδπέ ἀθ οἋ πιο ὃ Ὑγυξθηρδοῦ οτγοῖῦ ααἾ ἰααὺ 11τὸ 

σύννους οἷ συγγοεῖν. 
801 
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Ῥώμῃ φήμην ἐπικρανοῖν ὡς πομορχοῖτο Πομπήϊος, « Εἶτ᾽ ἐξέ- 
πλευσας » εἶτιεν «ἵνα τοῦτο πιστεύσῃς αὐτὸς ϑεασάμενος;» 

Πετὰ δὲ τὴν ἧτταν (10), Νοννίου μὲν εἰπόντος ὅτι δεῖ χρηστὰς 
ἐλπίδας ἔχειν, ἑτιτὰ γὰρ ἀετοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοῦ Πομπηΐου 
λελεῖφϑαι, « Καλῶς ἄνν ἔφη «παρήνεις, εἰ χολοιοῖς ἐπολε- 
μοῦμεν. " 

““αβιηνοῦ δὲ μαντείαις τισὶν ἰσχυριζομένοι χαὶ λέγοντος ὡς 
δεῖ περιγενέσϑαι Πομπήϊον, «Οὐχοῦν» ἔφη «στρατηγήματι τού- 
τῷ χρώμενοι, νῦν αποβεβλήχαμεν τὸ στρατόπεδον ("1).» 

ΟΗΑΡΙΤΕΒΙ ΧΧΧΙ͂ΧΣ. 

- ἢ 
““λλὰ γὰρ γενομένης τῆς χατὰ Φάρσαλον μάχης (ἡ, ἧς οὐ με- 

ΡῚ »ἂ, , 

τέσχε δι᾽ ἀρρωστίαν, καὶ Πομττηΐου φυγόντος, ὃ μὲν Κάτων, καὶ 
’ , »" 

στράτευμα συχνὸν ἐν “υρραχίῳ καὶ στόλον ἔχων μέγαν, ἐκεῖνον (5) 
2 »" Ν ΄ ς - - ͵ 

ἠξίου στρατηγεῖν κατὰ νόμον ὡς τῷ τῆς ὑπατείας ἀξιώματι προῦ- 
χοντα. Διωθϑούμενος δὲ τὴν ἀρχὴν ὁ Κικέρων χαὶ δλως φεύγων 

᾿ ΄ . Ε] 2 - 

τὸ συστρατεύεσϑαι, παρ᾽ οὐδὲν ἤλϑεν ἀναιρεϑῆγαι (8), Πομπηΐου 
τοῦ νέου () χαὶ τῶν φίλων προδότην ἀποχαλούνετων χαὶ τὰ ξίφη 

, γ ᾿ ! 2 Ν 5 !η 2 , ν - 
σπασαμένων, εἰ μὴ Κάτων ἐνστὰς ( μόλις ἀφείλετο καὶ διῆκεν 

2 - , 

αὐτὸν ἐχ τοῦ στρατοπέδου. 
Καταχϑεὶς δ' εἰς Βρεντέσιον ἐνταῦϑα διέτριβε, Καίσαρα προσ- 

΄ , Ν Ν Ε] 2 , Ν ν γ᾽ , ΄ 
μένων βραδύνοντα διὰ τὰς ἐν ““σίᾳ καὶ περὶ “ἴγυπιτον ἀσχολίας. 
Ἐπεὶ δ᾽ εἰς Τάραντα χαϑωρμισμένος ἀπηγγέλλετο καὶ “τεζῇ ττὲ- εἰ δ᾽ εἰς Τάρ θμισμένος ἀπηγγέλλετο καὶ πεζῇ τί 

“- ] - υ 
ὸ οἵων ἐχεῖϑεν εἰς Βρεντέσιον, ὥρμησε πρὸς αὐτὸν, οὐ πᾶνυ μὲν 

Ν ᾿ ᾽ , " - ΄ 3 , Ύ - Ν 

ὧν δύσελπις, αἰδούμενος δὲ ττολλῶν παρόντων ἀνδρὸς ἐχϑροῦ χαὶ 
- - Π 3. ὦ - 

χρατοῦντος λαμβάνειν πεῖραν. Ου μὴν ἐδέησεν αὐτῷ πρᾶξαί τι 
2... - ν - Ε 3 . 

παρ᾽ ἀξίαν ἢ) εἰπεῖν(6). Ὁ γὰρ Καῖσαρ, ὡς εἶδεν αὐτὸν πολὺ ττρὸ 

16. Ἥτταν, 1ὰ ἀδέαϊϊο, ἀθ ῬΏΑυβαῖο. 
17. 1] 5'αρὶὺ 58η5 ἀοαΐθ ἄθ αυθίαθθ ἀδίαϊθ αηὐόνθαγο, --- οὐ θη 66 

γδοῖύ τηδησαθγαϊῦ αἰ δας Πποηἐοῖτ6. (δῦ, απ ρανί, ΟἸοόσΟ π᾿ αββϑιβία Ρ85 ἃ 
Ῥαύδι!]6 46 ῬΏαυβαθ, οοτηπιθ Ρ] αἰασαθθ νὰ 16 αἴἶρο, οἱ, α᾽δαΐτο ραν, Τα Ίθμ 5 
Υ Ῥόγι. 

ΟἸ. ΧΧΧΙΧΙ] 1. 1.6 9 αοὔξ 48. 
2. ᾿Πχεῖνον, ΟἸἰοόγοι. 
8. Οη αϊγαῖϊν ἃ Ῥοὰ ρυὸβ 4θ τηδτὴθ δὴ ἔγαπραῖβ: ΠῸ πὸ ἐϊπὺ ἃ σίθη αἢ] 

πὸ Ῥόγϊ. 
4. ὅπ. Ῥοπιρόο, 16 ἢ]β δἴπό ἄπ ργαπᾶ Ῥοτηρόθ., 
δ. Ἔνστάς. ον. 1ὰ ποίθ 18 ἄπ οἷ. Χχι. 
0. Ατηγοῦ: «Τοαίοίοίβ 11 πὸ Γαῦ ρΡοΐπὸ οοπέγαϊποῦ (οὐχ ἐδέησεν αὐτῷ) ἀθ 

ΠῚ ἴαῖτθ πθ 46 αἴγο οἤοβθ διιθαπο ὀμυσεθο ἃ 88. αἰρηῖίό (παρ᾽ ἀξίαν). » 
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τῶν ἄλλων ἀπαντῶντα, κατέβη() καὶ ἠσπάσατο καὶ διαλεγόμενος 
μόνῳ συχνῶν σταδίων ὁδὸν τιροῆλϑεν. 

Ἔχ δὲ τούτου διετέλει τιμῶν χαὶ φιλοφρονούμενος, ὥστε χαὶ 
2 ͵ 

γράψαντι λόγον ἐγχώμιον (5) Κάτωνος ἀντιγράφων τόν τε λόγον 
} » {9 ν Ν ᾿ ς γλ, - Ἧ . δλχα 2 ᾿ 10 

αὐτοῦ (Ὁ χαὶ τὸν βίον ὡς μάλιστα τῷ Περικλέεους ξοιχύτα(!) 
᾿ ΄, ΕῚ - . ᾿ 3 , , , 

χαὶ Θηραμένους ἐπαινεῖν. Ὁ μὲν οὖν Κιχέρωνος λόγος Κάτων, 
ὃ δὲ Καίσαρος ““ντικάτων ἐπιγέγραττται. 

““έγεται δὲ καί, Κοίΐντου “ἰγαρίου δίκην φεύγοντος, ὅτι τῶν 
ΓΝ ξ ν “ - 

Καίσαρος πολεμίων εἷς ἐγεγόνει, χαὶ Κιχέρωνος αὐτῷ βοηϑοῦν- 
11 ᾽ - ᾿ , Ν Ἀ “λ ἊΝ Τί λύ ὃ ᾿ 

τος (1:3), εἰπεῖν τὸν Καίσαρα πρὸς τοὺς φίλους" «ἽἼϊ χωλύει διὰ 
, 19 ΄ 2 “- ΄ ΕῚ . γλαὰ ἌΣΖ 

χρόνου (5) Κικέρωνος ἀχοῦσαι λέγοντος, ἐτιεὶ τταλαι γὲ χέχριται 
. 2 , 

σεονηρὸς ἄνϑρωττος (13) καὶ ττολέμιος; » ᾿Επεὶ δ᾽ ἀρξάμενος λέγειν 
ς , ς - Ἄγ" ἃ 14 ΗΜ ν ΒΩ 323ϑ» -« 79: 

ὃ Κιχέρων ὑπερφυῶς ἐχίνει (33), καὶ πιρουβαινεν αὐτῷ πάϑει τε 
, τ Ν ; « » ς λό λλὰ ΟΣ Ψὶ 15 ’ 

σοιχίλος καὶ χάριτι ϑαυμαστὸς ὁ λόγος, πολλὰς μὲν ἱέναι (35) χροὰς 
ἐπὶ τοῦ προσώπου τὸν Καίσαρα, πάσας δὲ τῆς ψυχῆς τρεπόμε- 
γον τροτιὰς κατάδηλον εἶναι. τέλος δέ, τῶν χατὰ Φάρσαλον 
ἁψαμένου. τοῦ δήτορος ἀγώνων (5), ἐκπαϑῆ γενόμενον τιναχϑῆναι 
τῷ σώματι χαὶ τῆς χειρὸς ἐκβαλεῖν (1) ἕγια τῶν γραμματείων. 
Τὸν δ᾽ οὖν ἄνϑρωπον ἀπέλυσε τῆς αἰτίας βεβιασμένος. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙ... 

Ἢ: , ΜΝ Κκ , Ὕ ᾿ - Δ νΆ 9 , ἘΕ 

Ἁ τουτοὺυ ἐχέρων, ἑις μοναρχιὰν τῆς πτομτειας ἐξ ἐστιυσῆς, 

1. Κατέβη, ἀοβοθπαϊ 46 οἴθνα]. 
8. «“όγος ἐγχώμιος, δἴορο. ““όγος ἰοῖ, οὐ ἀθ τηδτπθ ἄθιιχ Πρτοβ Ρ]ὰ5 Ὀ88, 

γϑυΐ αἶγα ἰἴὐγε, ΟμΌΥα(6. 
9. Τὸν λόγον αὐτοῦ, 1" δϊοχιίοηοα 46 ΟἸοόγοῃ. 
10. Ἑοιχότα 886 τὰρροτίο, ΒΤΆΤηΤηΔ ]ΟΘΔ]οτηθηῦ, ἃ τὸν βίον βϑα]θιηθηῦ; τηδὶβ 

1 αὶ Ῥϑηΐθηαγθ ΘΟΤΏΤΊΘ 3] γνὶ αναὶϊξ ἐοιχότας, 86 γνὰρρονίαπῦ οἱ ἃ τὸν λό- 
γον οὐ ἃ τὸν βίον. --- Οὖδβδν σοτηραγαὶῦ βᾶπ8 ἀοπίο 18 νἱθ 46 Οἱοόγοῃ ἃ 66116 
46 Ῥμπέγαπιδμθ, βοὴ ὁ]οαῦθηοθ ἃ 66116 46 Ῥόγιο 5. 

11, «Τπέγατηδπθ, ἀπ ἔθιὴρβ 465 ἰγθηΐθ ἔσυαπβ ἃ Αὐἰπὸποβ, ὁέαϊθ ὑπ Ποτη- 
τη α αὺ ἀ6 συμ τηόγῖζθ, τηαΐβ ἰαχό ἂἄθ νουβαυἰό ρο] απο οἱ ΒΌΓΠΟΤΩΤΗΘ 
ῬΟᾺΡ οοἷα, ῬδῚ 1685 Αἰδβόηπίθηβ, κόϑορνος, οοἴμπνπθ, Ομ διββασθ αα ὍΠ τηϑί- 
[αῖῦ ᾿πα! γθτητηθηΐ δὰ Ρἰρᾶ αἀτοῖῦ οὰ δὰ ΡῬὶθα σαῦοπθ. Οὐτητηθ Ὅ 16 νοὶΐ 
αἰβότηθηΐ, 1ὰ σοτα ΑΓ ἴβοη π᾿ ἐαϊέ Ρᾶ8 58}8 ΤΩ8]7166.» 

12. Διὰ χρόνου, « (ΟἸοέτομ) ααἢ} Κ᾽ ἃ Ἰοηρίέοτηρβ 16 ποὰβ ΠΟΌΥΒΙΏ68.» 
(Απιγοῦ.) 

18. νϑρωπος (ΞΞ ὁ ἄνϑρωποεοὶ), ΓΛρατῖαΒ. 
14. ᾿Ὑπερφυῶς ἐχίγνει, θυΐζθπᾶοθς τὸν Καίσαρα. 
10. “Τέναι (ποπ ἐέναι), 46 ἕημι (ποθὴ 6 εἴκει). 
16. Υογ., 6η. οἴει, ἄδπηβ 165 σαντο ἄθ ΟἸοόγομ, 16 ἀϊβοουνβ ΡΚῸ 1σαγῖο, 

1χ, ὃ 28, ποὸρ Ἰοΐῃ ἀθ. 1κ ἢπ' δὰ Ῥ] δι οΥου, 
117. Ἐχβάλλειν, Ἰαῖββου. ζοτηθου. 
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" ν ’ - 

ἀφέμενος τοῦ τὰ κοινὰ τεράττειν, ἐσχόλαζε τοῖς βουλομένοις φιλο- 
σοφεῖν τῶν νέων, καὶ σχεδὸν ἐκ τῆς πρὸς τούτους συνηϑείας, 

, ν 2 ᾿ - 
εὐγενεστάτους καὶ πρώτους ὄντας, αὖϑις ἴσχυσεν ἐν τῇ πόλει μέ- 
γιστον. ἷ 

ἐΝ 3 ἣν «Τὐτῷ δ' ἔργον μὲν ἣν τότε φιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους (1) 
καὶ μεταφράζειν τοὺς Πλάτωνος (3), καὶ τῶν διαλεχτικῶν ἢ φυσι- 

- 2 ΄ [εἰ γ ες ΕΣ χν , , ν 

κῶν ὀνομάτων ἕχαστον εἰς τὴν Ῥωμαϊκὴν μεταβάλλειν διάλεκτον 
ἐχεῖνος γάρ ἐστιν, ὥς φασιν, ὁ καὶ τὴν φαντασίαν χαὶ τὴν ἐπο- 
χὴν καὶ τὴν συγχατάϑεσιν χαὶ τὴν κατάληψιν, ἔτι δὲ τὴν ἄτομον, 

Υ͂ 2 “- : - 

τὸ κενόν (8), καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων ἐξονομάσας πρῶτος 
ὌΝ , ς , ν ᾿ - Ν δ αν , 2, 4 
ἢ μάλιστα Ῥωμαίοις, τὰ μὲν μεταφοραῖς, τὰ δ᾽ οἰκειότησιν ἄλλαις (4) 

γνώριμα καὶ τιροσήγορα μηχανησάμενος (6). 
Τῇ δὲ πρὸς τὴν ποίησιν εὐχολίᾳ παίζων ἐχρῆτο. “έγεται γὰρ 

ς , ν ῃ » - ᾿ μΝ » 
ὑττηχίκα ῥυξίη πρὸς τὸ τοιοῦτου, τῆς νυχτὸς ἔπη ποιεῖν πεντα- 
χόσια. ἶ : 

ΕῚ - “-“ ΄ Ν - 

Τὸν μὲν οὐν πλεῖστον() τοῦ χρόνου τούτου περὲ Τοῦσκλον 
ἐν χωρίοις αὐτοῦ() διάγων, ἔγραφε πρὸς τοὺς φίλους “Ἰαέρτου 

, ζῆ 8 ΒΩ ἕω ς ἕ 8.9. 5 ; 19᾽ ς ν εἰ , βίον ζῆν(δ), εἴτε παίζων, ὡς ἔϑος εἶχεν, εἴϑ᾽ ὑπὸ φιλοτιμίας 
- Ὁ ἿΝ Ν - -»" - 

σπαργῶν “τῤρὸς τὴν πολιτείαν χαὶ αδημονῶν τοῖς χαϑεστῶσι. 

ΟἸ. ΧΙ. 1. 1,68 “οαδόηριλγιιο5 οἱ 16 16 βηΐδθιι Ῥομουηι δὲ ηιαϊογ μι, Τὰ 
ΘΧΘΙΊΡ]6, βοηῦ ἀρ οοὐΐθ ρόγοαθ 46 1ὰ νίϑ 46 ΟἸἹοόγοῃ. --- Συγτελεῖν πὶ ρϑαΐ 
56 ὑγθα 6. 101] αἀθ ΡῈ ΘΟΠΙΡΟΒΟ᾽, 66 αἱ π᾽οδὺ Ῥὰ8 16 56η8 οὐ παῖσθ 46 
66 πηοῦύ, 

2. Νοίεατητηθηύ 16 ΤΖήμιόθ. Ἄου., ἄδῃβ 165 ΕὙαρτηθηΐβ 46 ΟἸοόσοῃ, 168 ῬᾶρῸ 5. 
αἱ ποιβ τοδύθηὐ ἄρ οδὐΐθ ὑσδάποίίοη, ααὶ ἃ ὁὲό ζαϊδ ροβέόγϑατοιιοπῇ ἃ Ὁ 
ΘοΟΙηροβίθοη 465 Αοαπόηνϊηγιιο8. ΟἸοόγομ ἀναὶϊὺ ααϑδὶ ὑναάαὶϊς 16 Ῥγοίαφογαβ; 
11 βϑϑύβ μαϊῦ οἷ αἰχ Ἰίρηθβ 4 οϑ ὑγαναῖ!, οἰδόθβ ρᾷὰὺ ἄθ8 ρφ,διη πη  ΓἼΘΠ8,. 

8. Π ἃ τϑθᾶὰα φαντασία Ὁ} υἱδιίηι, ἐποχή Ῥὰγ αδϑοηϑὶοηῖβ γοίθηῖο, συγ- 
χκατάϑεσις ΤΥ αβϑοηδῖο αἕηιο αρργοϑαϊίο, κατάληψις. Ῥὰγ δοηιρΥοἸθηβῖο, τὰς 
ἀτόμους οἱ τὰ ἀμερή γᾶν σογροῦὰ ἱπαϊυϊάια, τὸ χενόν ῬᾺ} ὑπμαηα. 

4. Ἢ οἰχειότησιν ἄλλαις. ἩδΙ]πΐδτηθ. ααἱ τονίθηξ ἃ οϑοὶ: οὐέ, απέγϑηϊοπξ,, 
ῬαΥ (168 ἐδγΉι168 ῬΥῸΟΡΥ68. 1,65 τηοίβ βυϊναηΐβ 86 ἰγαάιυϊβθοης τη ἃ τηοῦ;: α7- 
γαηροαηέ ἴ68 ηιοίβ (μηχανησάμενος) γοοοπμηαϊβϑεθίοβ (γνώριμα) δὲ δέθη γδριι8 
(προσήγορα). Ο᾽ οϑἰ-ὰ αἶγα: 5Βοϊδ δὴ 86 βουναπὺ 6 τηδίαρῃογοβ, βοὶδ θὴ ῬΓΘ- 
ῃϑηὺ (68 θυΊη08 δὰ ῬΓΌΡΓΘ, ὑγοῦνδηῦ ῬΟῸΤ 665 τιοΐβ ρυθῸ5. 465 ὁααῖνα θη 
ααἱ 56 Ἰαϊββαβϑθηῦ ϑηξθηανθ οὐ 56 ἤββοηῦ δοοθρίθυ. 

ὅ. Ομ. Ὑπυτοῦ (Πουμο ἄθο γ]ιϊοϊοσίο, 1877, Ὁ. 80): «Θῃ .“8εἱ0 απ 168 
ΟἸΥΥΔΡΒ (6 ΟἸσέόγοη 80. ἴὰ τηόουίαθιθ οὐ ἴὰ ΡΠ] ΌΒορΡἶθ βομῦ βουνθηῦ 
αΠΠ61168 ἃ θηΐθπᾶγθ, Ῥᾶγοθ αὰθ Οἱσδόγοι ἃ τοηᾶπ (68. ἐϑυγτηθβ ὑθομ] 1168, 
ααΐ ἀναῖθηῦ ἀπ 56η8. ΓΙΡΟῸΡΘιβοιηθηὺ ἀδῇηϊ οΠ62 165 τη δέθανβ οὐ 168. ῬὮ1Π|ο- 
ΒΟΡΙΘΒ ΡἼΘΟΒ, ῬΆΓ (65 ὁααϊν]θηΐθ αὐ} ἃ ἐἰτόβ ἄὰ Ἰαησαρθ οὐ Ἰπαῖσθ ὅ68 
Τιαὐϊηβ, οὐ ααἱ ραγαἰββθηῦ Ἰοὺ ναριιθθ, 8ὶ ΤῸ; 6 86 Τϑρουῦΐίθ Ρᾷ8 διχ τηοίβ 
ΘΊΘΟΒ. 41 ἃ σοῦϊα ὑγδάαΐγο.» 

6. Τὸν πλεῖστον τοῦ χρόγου, 16 ῬΙαρατῦ ἄπ ἐθηιρ8. 
7. Ῥδηβ 88 Ῥχυοργίδξό (6 Τιυιβοαϊατη (ἃ ὅ Ἰίθαθβ 46 Βοτχηθ). 
8, .Ζαέρτου βίον ζῆν. Τιαδνίο, ρὸγο αἰ ἼΠγββθ, νἱναῖῦ ἄδπβ 165. ομδτηρβ, Ἰοΐπ 

ἅὰ Ῥδ]αῖβ, ααἱ δίαϊξ Τἰντό δὰχ ργόξοπααηίβ ἃθ Ῥόπόϊορθ. 1, 188Ζ 16 ομιαμπῦ 
ΧΧΙΥ͂ 6 Τ᾽ Οαμψεϑόο, νοὺβ 200 οὐ βαϊναηίβ. , 



«.- “-ὡδδμς ς, ἀκ δο... ὡΔδΔμω υκωϑ ων Ἰ  νν 

ΡΩ ΤΆΑΒΟΟΕ, ΥἹΕ ΡῈ ΟἹΟΙΕΟΝ 469 

ἜΤ ΕᾺ - 
Σπάνιον δ' εἰς ἄστυ, ϑεραπείας ἕνεχα τοῦ Καίσαρος, κατήει(9), 

-- Ἧ -“ - - . 

χαὶ πρῶτος ἣν τῶν συναγορευόντων ταῖς τιμαῖς (1[9) χαὶ λέγειν 
3 ν "ὕ 

ἀεί τι χαινὸν εἰς τὸν ἀνδρα χαὶ τὰ πραττόμενα φιλοτιμουμένων. 
ὃ Ὶ ν ᾿ ᾿ - “"» . δ δα [Ὺ 2 

Οἷον ἔστι χαὶ τὸ πιερὶ τῶν Πωμτηΐου λεχϑὲν εἰχόνων, ἃς ἀνῃρη- 
μένας χαὶ χαταβεβλημένας ὃ Καῖσαρ ἐχέλευσεν ἀνασταϑῆκναι. 
ἢ ᾿ « Κκ ᾿ ο , “- λ 9 ω » Καὶ ν 

φὴ γὰρ ὃ Κικέρων ὅτι ταύτῃ τῇ φιλανϑρωπίᾳ ἴσαρ τοὺς 
.᾿» Ν «ς “-“ ᾿ 

μὲν Πομπηΐου ἵστησι, τοὺς δ᾽ αὑτοῦ πήγνυσιν ἀνδριάντας. 

ΟΗΑΡΙΤῈΝ ΧΙ]. 

Ν , - 

Διανοούμενος δ᾽, ὡς λέγεται, τὴν ττάτριον ἱστορίαν γραφῇ πε- 
- " ᾿. -" - ς - " 

ριλαβεῖν καὶ πολλὰ συμμῖξαι τῶν “Ἑλληνικῶν χαὶ ὅλως τοὺς συν- 
’ , 3 “- ᾿ , ᾽ .» ’ 1 -" ᾿ 

ηγμένους λόγους αὐτῷ χαὶ μύϑους ἐνταῦϑα τρέψαι (ἢ), πολλοῖς μὲν 
»9»}ὔ, » ν , , ᾿ ᾽ ͵ 

ἰδίοις, τιολλοῖς δὲ δημοσίοις χκατελήφϑη πράγμασιν ἀβουλήτοις 
εξ ἷ ἐ ἱ 3 

χαὶ πάϑεσιν, ὧν αὐϑαίρετα δοχεῖ τὰ σπιλεῖστα συμβῆναι. Πρῶτον 
- 3 3 

μὲν γὰρ ἀπεπέμψατο τὴν γυναῖχα Τερεντίαν, ἀμεληϑεὶς ὑπ᾽ αὖὐ- 
τῆς παρὰ τὸν πόλεμον, ὥστε χαὶ τῶν ἀναγχαίων ἐφοδίων ἐνδεὴς 

- - ΕῚ Ρ] » 3 
ἀποσταλῆναι καὶ μηδ᾽, ὅτε χατῆρεν αὖϑις εἰς Ἰταλίαν, τυχεῖν εὐ- 

᾿ Ψ γνώμονος. Αὐτὴ μὲν γὰρ οὐχ ἤλϑεν, ἐν Βρεντεσίῳ διατρίβοντος 
2 - λὺ ΄ 9 γ , ν - ; δί , 3 

αὐτοῦ πολὺν χρονον (5), ἐρχομένῃ δὲ τῇ ϑυγατρί, παιδίσκῃ νέᾳ (δ), 

τοσαύτην ὁδὸν οὐ ττομττὴν τιρέπουσαν (2), οὐ χορηγίαν τταρέσχὲν, 
ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκίαν τῷ Κικέρωνι πάντων ἔρημον καὶ κενὴν ἀτέ- 

9. Τυβοῦ!ατη ὁίαϊυ Ὀδύϊ 5} ἀπὸ ΘΟ]Ππ6: 16 ν1116 46 ΟἸοόγομ ὀἰαϊξ δἰ θα 
ἃ πηϊ-οὐΐθ. 

10. Ταῖς τιμαῖς, 165. ΠΒοπηθαγ85 (αἱ δίαϊοηῦ ἀόοθυμόβ ἃ Οδβαι). 
Ομ. ΧΙ.1.1 1. ΟἸοόγοῃ ἴαϊὺ Δ] βίοι, ἀἂὰ ἀδραῦ ἅθ βοὴ ὑγαϊξό 1726 1,οσίθιι8, 

ἃ 66 Ῥγο]οῦ α᾽ ἔουίτο 1 ἰβίοί "δ σοτηδῖπθ; τηδῖβ ο6 αα ὍΠ 1 6π. οοὺ οπατγοὶδ 
ὯΘ6 58᾿ΔΟΟΟΥΓθ ρτιὸγθ ἀνθὸ 1᾿1Ἰηὐθηύο απ 1αἱ αὐὐγὶθαθ ἰοὶ Ρ]αἴάτααθ α᾽ Θαίγο- 
Τη 6]: 50} τοί ἀ᾽ ἀπθοάοίοβ οὐ ἀθ Ἰόρϑπᾶθβ 4θ ἐουξθβ βογίθϑβ. « Ζηϑοϊέσο ἕο, 
ἤγαΐον, αἴδαβ ἐπι Ἰυϊδέογία ἴοφοδ οὐϑογυαπᾶαβ ρείαγο, αἴλαβ ἐηη ροδηναΐε (αϊξ 
φαϊηα8). --- Ομῖρρο χιῖνν ἐη ὑπ αα υογϊξαξοην οιγνοία το [ον αγιΐεθν", ἔην Πίος 
αὐ ἀοἰθοξαὐοηονι. ρίογαχιο (τόρομᾷ ΟἸοόσοπ). μαηφιαην θὲ αριᾶ Ἡογοᾶο- 
ἐπηι ραΐγοην ἴυδίογίαο, οἱ αρμα ΤΠδοροηιριίηι 8ιριὲ ἱμριμηογαθῖϊο5 ξαθιϊαο. » 
(685 ἀθυῃῖθυβ τηούβ δαγαϊθηὐ- 115. ὁϊ6 τὴ] ΘΟΙΉΡΥ ΙΒ ὃ 

2. «Ἱιατρίβοντος.... χρόνον. (65 τηοὐβ ργουνθηὺ 4] δ᾽ αρὶὺ ἄπ ἐγοϊβίδτηθ 
ἀδραγαποιηθηὺ ἀθ Οἰοόγσομ ἃ Βυϊπᾶθβ, ο᾽ϑδί-ἃ-αἴστο ἀρτὸβ ῬΉΔΓΒΑ]6. 

ὃ. Παιδίσχῃ νέᾳ. ΤΆΠΠα π᾿ ὀδαϊθ Ρ]ὰ5. 810γ5 (νου. ἴὰ ποίθ ρυδοδάθῃίθ) ἀπὸ 
51 7θαπθ θηΐαπὺ ἀπ Ρ]αίαγαθθ νϑαῦ Ὀΐθη αἶτθ, ρΡαΐϊβαι᾽ 6116 δίαϊξ ἀ6)]ὰ νϑᾶνθ 
απ ῬΥΘΙΉΪΘΙ τηᾶυΐϊ, αϊνογοῦθ απ βθοοπμᾶ, οὖ γϑιηδῦὶόθ δὴ ἐγοϊβίτηθθ ΠΟΟΘΒ 
ἂνθο Ρὶ ΟΡ ΠΟ] 15 Τωθηδα]α5. Π0]4}0611ὰ. --- ΤᾺΠΠ4 ὀύαϊθ αὐϑϑὶ νϑπὰθ δα-6- 
ναηὺ 46 βοὴ ρὸγε ἃ Βυϊπᾶθβ, Ἰοσβαὰθ οϑ] αἱ-οὶ αὐγίναῖῦ ἀ᾽6Χ11. Οδύξθ ἔοϊβ8-Ἰὰ, 
11 παναῖϊὺ Ῥοϊηῦ. βόϊουσπό ἃ Βυϊπᾶθβ. ΤΌΠΠ1α 8105 νϑπαὶϊῦ ἄθ ῬϑΡασθ 801 
ῬΥΘΙΏΙΘΙ τηδῦΐ; 6116 ἀγαϊῦ αἰχ- πθαΐ 818. 

4. Πρέπουσαν ἴογταὈ6 501} χορηγίαν διυδδὶ ὈΪΘὴ 406 511 πομπήν. 



410 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΠΑΙΒΕ 

δειξεν ἐπεὶ ττολλοῖς ὀφλήμασι καὶ μεγάλοις (ὃ). «““20ται γάρ εἶσιν αἵ 
, -"Ἢ , ΄ 

λεγόμεναι τῆς διαστάσεως εὐτερεπέσταται τεροφάσεις. 
σχνν" τ , ν ’ , Ἷ 
Τῇ δὲ Τερεντίᾳ χαὶ ταύτας ἀρνουμένῃ λαμπρὰν ἐποίησε τὴν 

2 , 39. ἃ γ - ἢ 2 ᾿ , ΄ , ἀπολογίαν αὐτὸς ἐχεῖνος μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον γήμας τεαρϑένον (6), 
«ς ς - 

ὡς μὲν ἣ Τερεντία χατεφήμιζεν, ἔρωτι τῆς ὥρας, ὡς δὲ Τίρων 
«- -"“- 
ὁ τοῦ Κικέρωνος ἀπελεύϑερος γέγραφεν, εὐττορίας ἕνεχεν τιρὸς 

[4 ’ 3 Ν - Ν 

διάλυσιν δανείων. Ἣν γὰρ ἡ παῖς πλουσία σφόδρα, χαὶ τὴν οὐ- 
, 2) “ ς , } , , 32 ν 

σίαν αὑτῆς ὁ Κικέρων ἐν τιίστει χληρονόμος ἀπολειφϑεὶς () διὲ- 
’ 2 Ν , - ᾿ 

φύλλαττεν. Οφείλων δὲ ττολλὰς μυριάδας (5) ὑτιὸ τῶν φίλων καὶ 
οἰχείων ἐπείσϑη τὴν παῖδα γῆμαι τεαρ᾽ ἡλικίαν (ἡ χαὶ τοὺς δανει- 

Ν 2 ΄ - , »" 

στὰς αταλλάξαι (10) τοῖς ἐχείνης χρησάμενος. ᾿ΑΤντώνιος δέ, τοῦ 
, Ν - Ν - 

γάμου μνησϑεὶς ἐν ταῖς τιρὸς τοὺς Φιλιτιτιικοὺς ἀντιγραφαῖς, ἐκ- 
»" γ - [9] βαλεῖν φησιν αὐτὸν γυναῖχα τιαρ᾽ ἣν ἐγήρασε, χαριέντως ἅμα τὴν 

3 , Ν 2 ΄ - 

οἰχουρίαν ὡς ἀπράχτου χαὶ ἀστρατεύτου πταρασχώπτων τοῦ Κικέ- 
ρωνος (13). ᾿ 

ν7 -" 2 2 

Γήμαντι δ᾽ αὐτῷ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον ἡ ϑυγάτηρ ἀπέϑανε (5) 
Ν , , τίχτουσα παρὰ «Τέντλῳ" τούτῳ γὰρ ἐγαμήϑη μετὰ τὴν Πείσωνος 

.- , 13 Ἂ ᾿ , ι - ν 3: ἌΣ ΩΝ 
τοῦ προτέρου (13) ἀνδρὸς τελευτὴν. Καὶ συνῆλθον μὲν ἐπὶ τὴν 
᾿ , - , , « , 14) - , Ν 

παραμυϑίαν τῷ Κικέρωνι πανταχόϑεν οἱ φίλοι ("3)" βαρέως γὰρ 

ὕ. Ἐπὶ πολλοῖς ὀφλήμασι, ἰοὰῦ 8 ἀγαῃὺ οοηύγαοίό, δὰ ποπὶ ἀθ ΟἸοόγοι, 
46. ποιηθγθαβοβ αἀοίξοβ. 

6. «ὕπο ͵θὰπθ οὖ 6116 ραύγιοίθμθμθ, ῬΆΌ]118.» 
7. Ὁ’ αρτὸβ 1ὰ Ἰοὶ γοσοηῖα, ἀθ 1᾽ὰπ 169 ἀγαπὺ 4.-., 16. Ῥοββοββθὰν αἼΠ6 

Τογίππο θϑύϊηθθ, Ἰουβ ἄὰ ἀθυηΐϊθι ο6η8, ἃ ἸΟΘΟΌΘῸ ἃ5 δὰ τηοΐηδ, πὸ ροπναῖν 
ἰηϑύυϊθαθι μόν ὑ1ὸγθ ἀπΐν θυ 86116 ἀΠ6 ἴθτησηθ οὐ ἀπὸ 116: αἴηϑὶ ἀἢ ρὸγΘ ΓΘ ἢ 6 
Π6 Ῥουναῖῦ Ἰόριιοῦ αὰθ 1ὰ τηοϊθὶό βραϊθιηθηῦ 46 88 ἔουίπαπθ ἃ 88 ῬΙΌΡΙΟ 
8116. Ῥοὺν ὁ]πᾶον οοὐξθ Ἰοΐ, 16 ρὸγ 46 Ῥαθ]Π]Πἶα ἀναϊὰ ἀδβίρπό ποτηϊπαῦνο- 
τηθηΐ, ΟἸοόγοι, δὲ. 1α1 ἀοηπαηὺ 88. ἅ116 θὴ τηδυΐᾶρθ. ῬΟῸΡ 805 ΒΟΥ 161, τηδῖδ 
505 ἴὰ ῬΓΌΤΩΘΒ86 46 οϑ]αἰ-οἱ 4 υϑδυϊθαθυ οοὺ μόγιῥαρθ ἃ ῬΡΆΡΠ11ὰ. ἴπ Ἰορ5 
46 οοὐδθ παύασθ 5ἌΡΡ6]|16 ᾧἃῃ ἢαδιοοιημηῖθΒ. Πθγ68 βαμοϊαγῖνδβ οϑὺ ἴθ ποτα 
αὰθ 165 Βοιυηδίηβ ἀοπηδίθηῦ ἃ ἃ [6] πόνο ἃρραγθηῦ; οἾθϑῦ οϑέθ οχ- 
Ῥγθδδίοη 46 Ρ]αίαγαιθ τη ρὲ ἐν πίστει χληρονόμος. 

8. Πολλὰς μυριάδας, βουβ-θηθοηα δραχμῶν. 
9. Παρ᾽ ἡλικίαν, « ΘῃοονΘ αα] [αϑὺ ΠΟΥΒ. ἀ᾽δᾶρθ ροὰν 6116.» (Ατηγοῦ.) 
10. Τοὺς δανειστὰς ἀπαλλάξαι, 886 ἀόθαΥΓ 556 (6. 565. ὀρ ΠΟΘ 8. 
11. Ατηγοῦὺ, δι. 8᾽ δοατίαπὸ ἅθ ἴὰ οοπδύχιιούίοη ἀπ σγθο, ἰγδάαϊξ ἱσὸβ Παὸ- 

Ἰουχθηῦ: «86 πιοοᾳπδηὺ δὶ ΡΙαἰδατητηθηῦ δὴ Ραββα (ἅμα) 46 οθ. αι} 
ἀνοϊῦ οϑὺδ Βοιηπιθ οἰβθὰχ (ἀπράχτου), απὶ η6 58᾽ ϑϑύοϊῦὉ Ἰδηιαὶβ ρᾶυν (6 88 
τηδίβομ (οὐχουρίαν) ὩΥ πανοὶδ οβδίδ. θὴ σαθυγο (ἀστρατεύτου) ῬοῸ ἔαϊνθ 560 }- 
γίοθ ἃ ἴὰ ὁῃοβθ Ῥα Πα 06.» (665 ἀθυηΐθ 5 τηούβ αὐουύδβ ἃ 1 ΟΥΙΡΊΠ]). 

12. Εΐπῃ ἔδνσίον. 4. 
18. ὅοη ργόοῤαοηξ τααρὶ (προτέρου) ὀναϊῦ Οταββῖρθβ, ἀνθὸ ααἱ 6116 ἀϊνονοα, 

Ῥίβοι ἔαῦ βοὴ ρυϑηνθ) τισὶ. Τοαὺ οοὐ οπᾶτοϊν ἀ6 Ρ]αἴαταιθ οϑὺ ρ]οὶῃ αἾον- 
ΤΘΌΡΒ: αἰηδὶ 66. η᾽οδὺ ροϊηῦ ὁμὸ ῳϑηύαϊαβ. ΠΟ] Δ 0611, ἀθ ααὶ 6116 ἀναὶϊύ ἀἂ 
ΔαΒδὶ 856 Βόρδι δι, πιαὶβ ἄδηβ ἰὰ τηϑίβοηῃ. ἀ(θ οδτηρᾶρηθ 46 8501 ΡΙΌΡΓΡΘ ΡὸγΘ, 
ἃ Ταυβοῦ]ατῃ, 6116 τηοασαΐ 46 ϑαϊοβ ἀ6 οοθοἢ 68. 

14. 1.ἃ Ἰούδγ αι. 80} Υἱϑὶ! ἃτοΐ ϑυ!ρίοίαβ, 16. σταπα ἠαυ]βοοηβαϊίο, [αΐ 

᾿ 

δ. ΟΥΑΙ ἀπ δ. κυ ἄν 
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' 
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ἐν 4 
ἃ 

ῬΩΤΑΒΟΕ, ΥἹΕ ΡῈ ΟΙΟΕΒΟΝ 411 

ἄγαν ἤνεγχε τὸ συμβεβηχός, ὥστε καὶ τὲν γαμηϑεῖσαν ἀποπέμ- 
πέσϑαι δόξασαν ἡσϑῆναι (15) τῇ τελευτῇ τῆς Τουλλίας (15). 

ΟΗΑΡΙΓΒΕ ΧΙ. 

Τὰ μὲν οὖν χατ᾿ οἶχον οὕτως εἶχε τῷ Κιχέρωνι. Τῆς δ' ἐπὶ 
Καίσαρι συνισταμένης πράξεως () οὐ μετέσχε, καίπερ ὧν ἑταῖρος 
ἐν τοῖς μάλιστα Βρούτου(3) χαὶ βαρύνεσϑαι τὰ παρόντα χαὶ τὰ 
πάλαι ποϑεῖν τιράγματα δοχῶν, ὡς ἕτερος οὐδείς. .411λ᾽ ἔδεισαν 
οἵ ἄνδρες αὐτοῦ τήν τὲ φύσιν, ὡς ἐνδεᾶ τόλμης, τὸν τε χρόνον(8), 
ἐν ᾧ χαὶ ταῖς ἐρρωμενεστάταις φύσεσιν ἐπιλείπει τὸ ϑαρρεῖν. 
Ὡς δ' οὖν ἐπέπιραχτο τοῖς περὶ Βροῦτον χαὶ Κάσσιον τὸ ἔργον(3) 
χαί, τῶν Καίσαρος φίλων συνισταμένων ἐπὲ τοὺς ἄνδρας (δ), αὖϑις 

ἦν δέος ἐμφυλίοις πολέμοις περιτιετῇ γενέσϑαι τὴν πόλιν, .4»- 

τώνιος μὲν ὑπατεύων τὴν βουλὴν συνήγαγε καὶ βραχέα διελέχϑη 
περὶ ὁμονοίας, Κικέρων δέ, πολλὰ πρὸς τὸν καιρὸν οἰχείως διελ- 
ϑών, ἔπεισε τὴν σύγκλητον, ᾿4ϑηναίους μιμησαμένην (5), ἀμνη- 

ὀουῖνιῦ ἀπ οοἰΐθ οἰτοοηβίαηοθ, ἀθ αγὸρθ, ἀοπὺ 11] ὀδαϊξ 8105 σ'ΟΌΥΘΡΠΘΌΓ, 
οϑὺ Θοηβουνόθ ἄδηβ 16 γϑοῦϑὶὶ 46 1ὰ Θουτοβροπάδηοθ 46 ΟἸοόσου (46 {αηι., 
ΙΥ͂, ν). Οὐδδὺ ἀπ τπουοθᾶὰ οἰ ββίαθθ. 4] ἔααῦ ΘΟΠμαΙγθ. 

15. ἩἩσϑῆγαι, γοβδοηεϊν (ὁ ἴα 2οΐθ. Τι6 ρυδβοιὺ ἥδεσθαι νϑαῦ αἰτθ ὀέγο οψοιίω, 
χρυ πιδηὺ ἀπ ὁϊαὺ ααπἱ ἄστο; ἡσϑῆναι οϑὺ 1οὶ ἀἢ δουϊβίθ αἰῦ ὑποϊοαξίῇ, ταὰτ- 
αὐδηῦ ἀπ δούϊοη ααἱ 586 Ῥγοάυτῦ ἃ ἀπ τηοτηθηὺ ἀοπηό. 

10. 8... Τογθηία, ΤᾺ]ΠΠ}δ, 1α ἔουπθηρ 46 ΟἸοόγομ οὖ 868 θβοίανϑ, βυσίουῦ 
Τίγοι, 1186Ζ 16 ομαριγα ᾿πύύα]ό Πα υἱό ργϊυόο, (6 ΟἸοόγον, ἄδυβ 16 ἴντα ἃ 
Μ. 6. Βοίββιθνι, Οἰδόγοη δὲ 868 απιῖδ. 

σ᾿. ΧΙ.Π.1 1. Τῆς... πράξεως, «ἴὰ οοπ͵]αγά ίου ἃ Τ᾿ Θποοηύσα ἀ6 Θ- 
581.» (Ατηγοί.) 

ῷ, Βρούτου. «1, Ἰϊαΐδοι 46 ΟἸοόγοι οὐ 4 Βγαύαβ ἀυτὰ ΟἿΧ 8π8. [2.6 σθοῦθ1]} 
465. ἰοἐέγεβ 4α}}}8 5 δου" νυοηῦ ἀδη8 σοὺ ἱπίθυνα!θ ἀθναῖϊῦ δύγθ γο] τη ΠΘῸΧ, 
ΡῬαϊδααατι σ Δτητ ΔΙ ΓΘ. 6 οἰΐθ 16 πθανϊὸηθ ᾿ἰντθ. ἘΠ|Ὸ5 βοῃὲ ἰοαύθβ ροὺ- 
ἄπθ5, ἃ ᾿᾿οχοθρύϊοη. 46 υἱπρύτοῖπα, ααἱ οαὐ διό ὁὀουιίθβ ἀργὸβ ἴὰ “τποῦῦὺ ἀθ 
Οὔϑαν.... Βνιαΐαβ ὑϊθηῦ ἀπὸ ρσγαπᾶθ ρΙδοθ ἀδηβ 1685 ΟἸΥΓΑΡῸΒ αἱ ΠΟῸΒ 168- 
ἰρηὺ 46 ΟἸοόγοῃ.» (Βοίββι θυ.) Μ. Βοίββίθι, ἀδη5 ΟἸδόγορι οἱ 868 απιῖδ, ἃ ὁ0ῃ- 
βδοῦό δὰχ τϑἰαὐύϊομβ ἀθ Βγαΐαβ ἀνθὸ (Ἰοέσοη ἰοαῦ ἂπ ομαριῦρο, ααἱ οϑύ 
ἃ |π|0. 

ὃ. Τὸν χρόνον. «ϑοῃ ἂρο. Οἰσόγτομ αναϊύ 68 818.» 
4. Τὸ ἔργον, ο᾽ ϑδ-ἃ-αἷν 1᾽αββαββίπιαὺ 46 Οὔβαν. 
ὅ. Τοὺς ἄνδρας, 66 βΒοῃὺ 168 ΤηΘΌΤ 1618. 
0. αὶ, ἀρτγὸβ αὰ ΤἬγαβυθαϊα οαῦ ομαβθό 165 Τυθηΐθ ὑγγαηβ, θη 408-402 

ἀναπύ 7.-Ο., ἀναϊοηῦ ἀδουόϊζό ἀπθ διημηϊβϑύϊα σόπόγαϊθ, 1ὰ ρυθιηϊὸσο ἀοπῦ 1 18- 
ἐοῖτο ἴαββθ τηϑηύίοη. Πὰη8 165 ῬΥθιηϊὸλο5 στο ἀ6 ἴὰ 106 Ῥ)ηρρίηιο, (Οἱ- 
οὔτοπ, ἔαϊϑαηὺ 4]] βίοι ἃ ὁ6 Ῥυόοόδάθμῃξ ἀἰβοοῦγθ (ααἱ οδϑὺ ρογάα) αἴ: « (μαν- 
ἐμὶ ἴηι ἢ Κ[ἰ’, 76εὶ βιπααηπιοέα ραοὶδ Αἰποηϊοηδιννηιχίο τοπουαῦΐ υεΐει8 
θαοηερίμηι: αγαθονην οἐΐαηι υογϑιηι (ἀμνηστίαν) εἰν ραυὶ, χιο ἐνὶ ἔμ δοαη- 
αἀὐδ αἰδβοογ 8 δα ογαὲ οἷυϊέαβ. ἐϊα, αἰφιιο οηνρθηι ηιολπογζαηι αἰδοογ ἀταγιηι 
οὐϊυΐοης δοηυρίξογα ἀοἰσηάαηι σον δεῖ. » 



472 ἘΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΑΙΒΕ; 

στίαν τῶν ἐπὶ Καίσαρι (Π) ψηφίσασϑαι, νεῖμαι δὲ τοῖς περὶ Κάσ- 
᾿ - ΕῚ , » ᾿ , , 3297 « 

σιον χαὶ Βροῦτον ἐπαρχίας. Ἔσχε δὲ τούτων τέλος οὐδέν. Ὃ 
γὰρ δῆμος αὐτὸς μὲν ἀφ᾽ ξαυτοῦ σπιρὸς οἶχτον ἐξαχϑείς, ὡς εἶδε 
τὸν νεχρὸν ἐκκομιζόμενον δι’ ἀγορᾶς, ᾿Αντωνίου δὲ καὶ τὴν ἐσθῆτα 
δείξαντος αὐτοῖς (5) αἵματος κατάπλεων χαὶ κεκομμένην πάντη 
τοῖς ξίφεσιν, ἐμμανέντες ὑμ' ὀργῆς ἕν ἀγορᾷ ζήτησιν ἐποιοῦντο 
τῶν ἀνδρῶν (9), καὶ τεῦρ ἔχοντες ἐπὶ τὰς οἰκίας ἔϑεον ὡς ὑφά- 
ψοντες. Οἱ δὲ τοῦτον τῷ ττροττεφυλάχϑαι διέφυγον τὸν κίνδυνον, 
κ' Ὁ δὲ λ1, ἌΣ ν , γλ «(10 ἷ ὃ - ἜΤ: 4λ, ᾿ 

ἑτέρους δὲ ττολλοὺς χαὶ μέγαλους (10) προσδοχῶντες ξξέλιστον τὴν 
’ 

σθλιν. 

ΟΗΑΡΙΤᾺΒ ΧΙΠΠ. 

Εὐϑὺς οὖν ὃ ᾿Αντώνιος ἐπῆρτο, χαὶ πᾶσι μὲν ἣν φανερὸς ὡς 
μοναρχήσων (ἢ), τῷ δὲ Κικέρωνι φοβερώτατος. “Ἀναρρωννυμένην 
φὲ γὰρ αὐτῷ πάλιν ὁρῶν τὴν δύναμιν ὃν τῇ πολιτείᾳ, καὶ τοῖς 
χτερὲ Βροῦτον ἐπιτήδειον εἰδώς (5), ἤχϑετο παρόντι (). Καί ποὺ 
τι χαὶ προῦπῆρχεν ὑποψίας αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους κατὰ (6) τὴν τῶν 
βίων ἀνομοιότητα χαὶ διαφοράν. Ταῦτα δὴ δείσας ὃ Κικέρων 
πρῶτον μὲν ὥρμησε “πρεσβευτὴς Δολοβεέλλῷ συνεχτιλεῦσαι εἰς 
Συρίαν ἐπεὶ δ' οἱ μέλλοντες ὑπατεύειν μετ᾽ ᾿Αντώνιον, Ἵρτιος 

᾿ "ὕ ᾿ ᾽Υ Ν " , ΄ 

χαὶ Πάνσας, ἀνδρὲς ἀγαϑοὶ χαὶ ζηλωταὶ τοῦ Κιχέρωνος, ἐδέοντο 
ν -" ᾽ - 2 ΄ , ν ) , 

μὴ σφᾶς ἐγχαταλιτιεῖν, ἀναδεχόμενοι χαταλύσειν τὸν ΑἸντώνιον 
"» - Ω , 

ἐχείνου παρόντος, ὃ δ᾽, οὔτ᾽ ἀπιστῶν παντάπασιν οὔτε τειστεύων, 
“Ιολοβέλλαν μὲν εἴασε χαίρειν (5), ὁμολογήσας δὲ τοῖς περὶ τὸν 
Ἵρτιον τὸ ϑέρος ἐν ᾿4ϑήναις διάξειν, ὅταν δ' ἐχεῖνοι παραλάβωσι 

ν Ὶ ’ 3 , , ΠῚ ἀφ Ὁ Ν θ 2 

τὴν ἄρχην, ἀφίξεσϑαι πάλιν, αὐτὸς καϑ' ξαυτον (θ) ἐξέτελευσε. 
, Ν “-" -- , 3 

Γενομένης δὲ τιεῤὲ τὸν πλοῦν διατριβῆς (, καὶ λόγων ἀπὸ 

7. Τῶν ἐπὶ Καίσαρι. Οἷ, 1ὰ ποθ 1 ἀὰ ρῥγόβθηὺ ομαρίίγθ. 
8. Αὐτοῖς, ἃ ουχ, ατν ροιρῖθ. Τὰ ῬὮγαβΘ 8βυϊῦ  ἀὸθ ΙΟΥΒ. ἄνθὸ 165 γϑυθ88 

δὰ Ρ]υνῖοὶ, ἐμμαγέντες ἐποιοῦντο, οἷο. 
9. Ζήτησιν... τῶν ἀνδρῶν «ΟἸΠΘΡΟΠδη5Β ρᾶ 1ὰ ΡΙδοθ 5112 ὑγουνθγοϊθηΐ 

δθσαηβ ἀθ ΘΘαΪχ μα Τ᾽ ανοϊθηὺ ὑπό.» (Ατηνοί.) 
10. Ἑτέρους.... 5:-ϑηΐθπαπι κιγδύγνους. 
Ομ. ΧΙΠῚ Ϊ. ἣν φανερὸς ὡς μοναρχήσων. Ἠρ]]δηΐδηηο ΘΟΠΠα, ὄρ] ἃ 

τ τον ἦν ὅτι μογαρχήσει. 
. Εἰδὼς: βοιβ-θηύθπαα αὐτόν, ΟἸοόγοη. 
Παρόντι ἄοππθ 16 τηϑηὴθ 8618 απ διότι παρῆν. 

; Κατά, ΘῺ Γϑίβοη (6. 
. «Ἐῶ χαίρειν, ΘΟΤΏΤΏΘ. Θἢ Ἰαύϊη ναΐονο μεθθο, αἰτθ δά ῖθα, θα μ ἀοπΠΠΘ.. » 
. Αὐτὸς χαϑ' ἑαυτόν, ἃ ρΡατὺ 1υἱ, ἰοαὺ 568]. 
. Γεγομέγης ... διατριβῆς. Ῥαν 5106 46 νϑηΐβ ΘΟμ ΓΑ Ἶγ68. τ δὺ τ Ὁ Ὁ τὸ 

᾿ 
Γ 
ἶ 

τ σα Μ΄, “ 



͵ 
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Ῥώμης, οἷα φιλεῖ (δ), χαινῶν προσπεσόντων, μεταβεβλῆσϑαι (9) 

μὲν ᾿ἀντώνιον ϑαυμαστὴν μεταβολὴν καὶ πάντα πράττειν χαὶ 

σολιτεύεσϑαι πρὸς τὴν σύγκλητον (10), ἐνδεῖν δὲ τῆς ἐχείνου πα- 

ρουσίας τὰ πράγματα μὴ τὴν ἀρίστην ἔχειν διάϑεσιν (11), χαταμεμ- 
ψάμενος αὐτὸς αὑτοῦ τὴν πολλὴν εὐλάβειαν, ἀνέστρεψεν αὖϑις 

εἰς “Ρώμην. Καὶ τῶν πρώτων οὐ διημάρτανεν ἐλπίδων" τοσοῦτο 
πλῆϑος ἀνθρώπων ὑπὸ χαρᾶς χαὶ πόϑου πρὸς τὴν ἀπάντησιν 

ἐξεχύϑη, χαὶ σχεδὸν ἡμερήσιον ἀνάλωσαν χρόνον αἱ περὶ τὰς πύ- 

λας καὶ τὴν εἴσοδον αὐτοῦ δεξιώσεις χαὶ φιλοφροσύναι. 
Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ βουλὴν συναγαγόντος ᾿Αντωνίου χαὶ καλοῦντος 

αὐτὸν οὐχ ἤλϑεν, ἀλλὰ κατέχειτο, μαλάχῶς ἔχειν ἐκ τοῦ χύπου 
σχητιτόμενος. ᾿Εδόχει δὲ τἀληϑὲς (15) ἐπιβουλῆς εἶναι φόβος ἔκ 
τινος ὑποψίας καὶ μηνύσεως χαϑ' ὅδὸν αὐτῷ προσπεσούσης. ᾽41ν- 
τώνιος δὲ χαλεπῶς μὲν εἶχεν ἐπὶ τῇ διαβολῇ, καὶ στρατιώτας 
ἔπεμψεν, αὐτὸν ἄγειν ἢ χαταπρῆσαι (438) τὴν οἰχίαν κελεύσας " ἐν- 
στάντων δὲ πολλῶν καὶ δεηϑέντων, ἐνέχυρα λαβὼν μόνον ἐπιαύ- 
σατο. Καὶ τὸ λοιττὸν οὕτως ἀντιπαρεξιόντες ἀτρέμα χαὶ φυλατ- 

, , Ψ ἡ - ὔ γ , τόμενοι διετέλουν(}3), ἀχρι οὐ Καῖσαρ ὃ νέος, ἐξ ᾿“΄“Ἴπολλωνίας 
παραγενόμενος (15), τόν τε χλῆρον ἀνεδέξατο( 6) τοῦ Καίσαρος 

" ν » , , ᾿ α 
ἐχείνου (7) χαὶ περὲ τῶν δισχιλίων πενταχοσίων μυριάδων (8), ἃς 

8. Οἷα φιλεῖ, εὖ (ξοΥ) αϑϑοϊοί. 
9, Μεταβεβλῆσϑαι. Ῥογαπῦ 66 τοῦ βοιβ- η θηθΖ: (ποῦν61165, λόγων χαὶι- 

γῶν) ρογίαρέ, ἀϊβαρέ ααθ. 
10. πρὸς τὴν σύγκλητον, 56] 0 165 γὰθβ ἀὰ βόηδί. 
11. ᾿Ενδεῖν. .. διάϑεσιν. Αταγοῦ: «ΕΠ φα] πὸ ἑοποὶδ ρὶαβ χα ὰ 88 ρτθ- 

Β56Π06 αὰ6 ἰοαΐοβ 165 Θῃ0568 π᾿Ἀ]]αϑβθηὺ Ὀΐθη.» Ἠοιπαύαθθςζ 1 θιρ]οὶ 46 ἰὰ 
πόραθ!οη 6 560 ΘΟματηθ ΘΠ ἔγδῆφα!β ἀ4η5. οϑέΐα ἐουσπαγο, ἰδα86}16 τοντθπὺ 
ῬΟῸΡ ἰ6 86η8 ἃ οθοὶ: Π τιδπασαῖϊῦ, ῬοὰΡ απ ἐοαὺ «]1ὰν Ὀΐθη, ααὸ ΟἸσότομ 
τὰν ργδβθηῦ. 

12. Τἀληϑές, οτᾶδθ ῬΡΟᾺΓ τὸ ἀληϑές. 
18. Καταπρῆσαι, ταρυγα 16 ἔδθα ἃ (868 ἱπομοδῦϊ 46 1'Δογ 566). -- Ρ]αἴατν- 

46 αἰδὸγθ ὰἂπ ρα [65 ἰθύτηθθ. Οἰσόγομ ᾿αἱ-τηθτηθ, ἀδη8 8ὲ Π 6 Ῥἢρρίηιιο, 
αἰ (ν, ὃ 11-12): «φεμάᾷ ἑαπάθηι οὐωξ οανβαθ ον ἦγ βοπαΐμηι Ἰιοδέουηο 6 
ἑαην αοογῦθ ΘΟ ΟΥΟΥθ..... Πα βἴηθ δε οοηϑιῖο8 διέ, ἢ ραόης ἴἰθογιηι 8. 
8οηπαίογὶ πο α(6886. αὶ θην ἨΜ]υ} ἢ108 μούμι8 ὁ88θὲ φιμηιαιο 6 υἷα ἰαη- 
σιογοηι δὲ ηυϊυϊηιοὶ ἀἰδρίϊοογθηι, ηυϊδὲ Ῥγο απιϊοϊέϊα χιρὶ ἢο6 οἱ αϊοογοί. Αὐ εἰ16 
υοδὲβ απαϊοηεϊθειβ οηὶ [αϑγὶδ 86 ἀοηύίηι πιθαην υθηξιγιθηι 6886 αἀταϊέ. .. 86 
ριυιϑϊιοὶβ ορογῖβ αὐδένγθαξιγην μι δῖϊοο θα: δοηαΐιβ βοηπέθηζία αοαϊβοαίαμι. ἄο- 
πιο! (ιυῖ8 απέθηι τπηιίαην ἑαμίο ἀαηιηο δομαίογθηι οοδρίξ ἡ αὐ αιϊά εδέ ε- 
ἔγα ρίφηιιδ (οἴ. οἱ- ἃργὸβ ἐνέχυρα λαβών) απ πιιοίαηιϑν 

14. Αντιπαρεξ: ἰόντες ἀτρέμα διετέλουν οϑὲ ἔἕογτῦ Ὀΐθπ τοπᾶα ρὰν Ατηγοῦ: «1]5 
οΟὨ Ιπαογθηῦ ἃ 5᾽ ΘΠ ΓΘ ΒΔΓ ΌΘΙΘ ἰουῦ ἀου]οθτηθηΐ. » 

15. « Θοἴαν! ἀπ (οα, σοτητηθ οὐ αἰ ογαϊπαϊγοηθπί, Οοίανθ), 815 δαορύϊῇ 
46 Οόδβαν, ρὶυβ ἰασὰ Αυρτιβέθ. ΠΟ ὀξυάίαϊο ἃ ΑΡοΙ]]ομΐθ, ν1}16 46 1᾿Π]γτΊΘ.» 

10. Τὸν χλῆρον᾽ ἀνεδέξατο, 86 Ῥοτία Ῥοὺν Βόγον, 
17. Τοῦ Καίσαρος ἐχείνου, ο᾽ Θϑὑ-ἃ-αἴτὸ ἀ6 ἔθ “π]65 Οὔβδγ. 
18. 25 ταὶ] οπ8 ἀθ ογαοίηηοβ, ἴαϊδαηῦ 4167 ἰα]οηΐβ αὐμόπίθπβ. (Π 8η85 ἰὰ 
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534 γ1 μ Ὕ 3 ἣν ᾿ ο ἔ ΕῚ “ 19 Ἐμᾶς ὃ ᾿ «, “ ο : ὦνιος ἐκ τῆς οὐσίας κατεῖχεν (19), εἰς διαφορὰν χατέστη πρὸς 

αὐτόν. 

ΟΗΑΡΙΓΒΙΒ ΧΙΗΙ͂Ν. 

Ἔχ δὲ τούτου Φίλιτιττος, ὃ τὴν μητέρα τοῦ νέου Καίσαρος 
ἔχων(), καὶ ἸΠάρχελλος, ὁ τὴν ἀδελρήν("), ἀφικόμενοι μετὰ τοῦ 
γεανίσχου πρὸς Κιχέρωνα συνέϑεντο, Κιχέρωνα μὲν ἐχείνῳ τὴν 
απὸ τοῦ λόγου χαὶ τῆς πολιτείας δύναμιν ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ τῷ 
δήμῳ παρέχειν, ἐκεῖνον δὲ Κιχέρωνι τὴν ἀπὸ τῶν χρημάτων χαὶ 

- « 3 , ΜῚ ν γ )η - ς Ν , 
τῶν ὅπλων ἀσφάλειαν. "δὴ γὰρ οὐχ ολίγους τῶν ὑπὸ Καίσαρι 

ἊΨ 

στρατευσαμένων στερὶ αὑτὸν εἶχε τὸ μειράχιον. 

᾿Εδόχει δὲ καὶ μείζων τις αἰτία γεγονέναι τοῦ τὸν Κικέρωνα δέ- 
μ ᾽ 2 - 

ξασϑαι προϑύμως τὴν Καίσαρος φιλίαν. Ἔτι γάρ, ὡς ἔοικε, χαὶ 
ε» “- ᾿ , 8 "» κι ᾿ ε ς 

Πομπηΐου ζῶντος χαὶ Καίσαρος (5), ἔδοξε χατὰ τοὺς ὕπνους ὃ 
Κιχέρων χαλεῖν τινα τοὺς τῶν συγχλητιχῶν παῖδας εἰς τὸ Κα- 

᾿ ,} « 4 4λ., ἢ} ) «ὦ [τ ΧΡ ὃ , 
πιστώλιον, ὡς (4) μέλλοντος ἐξ αὐτῶν ἕνα τοῦ “τὸς ἀποδεικνύναι 

τῆς Ῥώμης ἡγεμόνα" τοὺς δὲ ττολίτας ὑττὺ στιουδῆς ϑέοντας ἵστα- 
σϑαι περὶ τὸν νεὼν χαὶ τοὺς παῖδας ἐν ταῖς περιπορφύροις (δ) 

χαϑέζεσϑαι σιωτεὴν ἔχοντας. ᾿Εξαίφνης δὲ τῶν ϑυρῶν ἀνοιχϑει- 
-“ - 3 ν 

σῶν, χαϑ' ἕνα τῶν παίδων ἀνισταμένων, χύχλῳ παρὰ τὸν ϑεὸν 
παραπορεύεσϑαι, τὸν δὲ πάντας ἐπισχοτιεῖν χαὶ ἀποτιέμτιειν 

τ Ψ ) » 

ἀχϑομένους. Ὥς δ᾽ οὑτος( ἦν σεροσιὼν κατ᾽ αὐτόν (7), ἐχτεῖναι 
τὴν δεξιὰν αὐτῷ χαὶ εἰπιεῖν «Ὦ Ῥωμαῖοι (δ), πέρας ὑμῖν ἐμφυλίων 
πολέμων οὗτος ἡγεμὼν γενόμενος (3).» Τοιοῦτό φασιν ἐνύτινιον 

γὲο ἀ᾽ Απίοΐηο, ῬΙαΐαγαιθ αἰΐ, δὼ. Ομ ροβ γοπᾶβ, 4000 ἐα]θμη 8.) δα: ἰὰ νὰ- 
Ιθὰν ἀθ ἰὼ ἀγδοῆπηθ, νου. ἰὰ πούθ 10 ἀὰ 6ἢ. τπ. 

19. «Α Ιὰ τηογὲ 4θ Οέβαν, 588 ἔθιηπηθ ναὶ τϑπιῖβ 88 ἔονίιυπο ἃ ΒΆΣΔΟΡ ἃ 
Απίοϊηθ.» 
6. ΧΕΙ. 1. Αὐὐία, τηὸγο ἀ᾽ Θοίανο οὲ πίδοθ ἀθ Δ 165 Οέδβαν, ἀναϊῦ 

ὁρουβό θὴ βθοοπμάθβ ἤοθ95 ἴ. Μαγοῖαβ ΡῬΒΠΠΡΡαΒ. 
3, Μ. ΟἸαπάϊα5. ΜΑΡοΘΙ]ὰ5. ΖΕ βογηΐμαβ, τηὰνὶ α᾽ Οοἰανῖθ, βοὰν α᾽ Οοἴανο, οὗ 

Ῥὸσθ ἀὰ 7θὰπο ΜΆγΟΘ]] 08, ἀδβίρηθ ρὰῦῚ Απριδέθ ροὰ" δύγθ 80} ΒΙΟΟΘΒΒΘΌΓ, 
οὐ ἀομὺ 1ὰ τηουὺ ρῬγότηαίαγέθ αὶ ΡΙθαγόθ μὰν ΥἹΡρῖ!ο ἀλη }᾿ ὁρίβοᾶθ οὐδ! ὸθτθ 
ἄὰυ Ὑ[9 Ἰίντο 4 ᾿ύμόίαο: Τὰ Μαγοοίζιδ. ογῖ8 (ἃ Ῥαγυϊ ἀὰ νογ8 800). 

8..1)ν υἱυαπὲ ἀ6 Οέδαν θὲ ἄο Ῥοηιρέο, Ὀΐϊθηῃ αα ζῶντος πθ 80 σϑρρογίθ 
ΒΥ διητη δ οα]θτηθηὺ αὐ ἃ Πομπηΐου Βθα]θπιθηῦ. 

4,.. 'ἢς. Οἵ. Ἰὰ πη. 1δ:.ἀὰ οἱ: ΠΙ. 
δ. Περιπορφύροις. ὕογοΖ 1ὰ πούθ 6 ἀὰ ὁἢ. χιχ. 
0. Οὕὑτος. Θοίανθ. ᾧ 
ῆς Ἣν κατ᾿ αὐτόν, ἴαὶ ἀδναπύ 1α]. 
8. “Ρωμαῖοι, ..«. οὗτος ἡγεμὼν γενόμενος. Ατηγοῦ: « βοίρπθανβ Βο- 

τιδίπϑ, “ φοϑὺ [ΞΞ οοὐ] οηΐαμπὺ ἰοὺ οδὺ οοϊαὶϊ ααὶ τηρίζγσα ἥπ ἃ νῸ8 Ῥ΄ἼΟΥΡΒ. οἷ- 
ψ1165 αυαπᾶ 1 8ϑύἃ νούγϑ οἰμιοῖ.» 

9, «ϑαδίομο οἱ Τίομ Οδββίαβ αὐ! θαθηῦ οὁ6. βοηῦρθ, οὐ μἱαίδὺ ἢ ΒΟΠΡῸ 



β 

᾿ 
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’ .Ὶ ΕῚ -" ν 

ἰδόντα τὸν Κιχέρωνα τὴν μὲν ἰδέαν τοῦ παιδὸς ἐχμεμάχϑαι 
. - ἌΡ 

χαὶ χατέχειν ἐναργῶς, αὐτὸν δ᾽ οὐχ ἐπίστασϑαι (19). 1εϑ᾽ ἡμέραν 
δὲ ᾽ Ω ΕΝ] ν ᾿ 4. 11 2 - Η͂ - 

ὃ χαταβαίνοντος εἰς τὸ πεδίον τὸ “4ρειον (1) αὐτοῦ, τοὺς παῖ-, 
2 ς ΄ 2 - , -“- -“ 

δας δὴ γεγυμνασμένους ἀπέρχεσϑαι, χκἀχεῖνον ὀφϑῆναι τῷ Κι- 
᾿ -Ὁ , " ’ 

χέρωνι πιρῶτον οἷος ὥφϑη καϑ' ὕτενον᾽ ἐχτιλαγέντα δὲ τιυνϑά- 
2 . .-" - νεσϑαι (13), τίνων εἴη γονέων. ᾿Ην δὲ πατρὸς μὲν Ὀχταουΐου τῶν 

2 " -» 2 
'μ οὐχ ἄγαν ἐπιφανῶν, ““τείας δὲ μητρός, ἀδελφιδῆς Καίσαρος (18). 

τ᾿ - 2 - - ] Ν " 2 5. 

ὁϑεν Καῖσαρ αὐτῷ, παῖδας οὐχ ἔχων ἰδίους, καὶ τὴν οὐσίαν καὶ 
τὸν οἶκον ἐν ταῖς διαϑήχαις ἔδωκεν. ᾿Εχ τούτου φασὶ τὸν Κι- 
χέρωνα τῷ τιαιδὲ χατὰ τὰς ἀπαντήσεις ἐντυγχάνειν ἐπιμελῶς, χά- 

χεῖνον οἰκείως δέχεσϑαι τὰς φιλοφροσύνας" καὶ γὰρ ἐχ τύχης αὐὖ- 
τὸν γεγονέναι (8) συμβεβήκει Κιχέρωνος ὑπατεύνοντος. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙΗΥ. 

«{ἀὕται μὲν οὖν ἰσὼς προφάσεις ἦσαν λεγόμεναι" τὸ δὲ πρὸς 
“Ἵντώνιον μῖσος Κικέρωνα πρῶτον, εἶτα ἡ φύσις, ἥττων μὲν 
οὖσα τιμῆς (1), προσετεοίησε Καίσαρι νομίζοντα προσλαμβάνειν 
τῇ πολιτείᾳ τὴν ἐχείνου δύναμιν. Οὕτω γὰρ ὑπήει (ὃ τὸ μειρά- 
χίον αὐτόν, ὥστε χαὶ πατέρα προσαγορεύειν. Ἐφ᾽ ᾧ (8) σφόδρα 

Βροῦτος ἀγαναχτῶν ἐν ταῖς χιρὸς ᾿Αττιχὸν ἐπισκολαῖς (Δ) χαϑή- 

ἀθδίοσαο, ἃ Θαϊηΐαβ Οαὐαϊα5. Τ6 ῬΓΘΠΪΘΡ 46 068 δυΐθαῦβ ΓΑΡΡοΟΥἐΘ 8118] 
ΘΟ] αὶ 46 ΟἸοόγοι : « Ῥηογμηιν {αοὶς ἰἰθογαϊὶ, ἀφηνίββιηι οαοῖο οαξοηπα αἰἰγθα, αὐ 
ἔογτοβ Οαρτεοϊτλ οογδεϊἐῖ886, οἴχιία Ψουοηι Παρσοίζν ἐγαἀίἀ᾽δδο. 1)οίμ6 γορογές 
Αιισιιβέο υἷδο.. .. αἰῇγπιαυϊξ (ΟἸοοΓΟ) ἐρϑύην 6886 οιμ7ιι8 ἴηιασο δοοιηαάιιγν χιῖο- 
ἐθηὶ δὲ οὐδεγυαία 8.ν 

10. Ατηγοῦ: » Θὰ] ἱπιρτγίπηα (ἐχμεμάχϑαι) Ὀΐθπ ἔθστηθιαθηῦ θη. 88. τηόπηοὶ- 
τ (καὶ χατέχειν ἐναργῶς) ἴὰ ἴοττηθ ἀπ νἱβαρθ (τὴν ἰδέαν) ἀ6 Ῥομβαιῦ, ΤῊ 15 
«αἾ} πὸ 16 οορποἶϑβοῖῦ Ροϊπῦ» (αὐτὸν δὲ οὐχ ἐπίστασϑαι). 

11. Τὸ πεδίον τὸ Ἴάρειον, οαηιρι8 Μαγίϊιι. 
12. Πυνϑάνεσϑαι (τὸν Κιχέρωνα). 
18. ᾿“ττίας δὲ μητρός, ἀδελφιδῆς Καίσαρος. « Αὐξΐα ὀίαϊξ Π116 46. Μ. ΑΥ- 

ἐϊ5 ΒαΙθὰ5 οὐ 46 δυ}16, βοὰν ἀρ (όβαγ.» (Οἵ, 1ὰ ποίθ 1 ἀὰ ργόβ. σμαρ.) 
14. 1.6 28 βορξομη ΓΟ, 68. 
Ομ. ΧΙΥ1 1. ἑ“Ἵπττων τῆς τιμῆς, οἱ Δ1Π|Θ 8 ἥττων τῆς γαστρός, τῶν ἠδὸο- 

νῶν, 886 αἷδ 46 οϑὶ αἱ ααἱ π Ῥϑαΐ γόβιβί. ἃ 1᾿δβοοπάδπὲέ αὐομὺ 501} ᾿αὰὶ [65 
ΒΟΠΠΘανΒ, 165 ῬΙαἰ δῖ, Ια θομηθ ομὸγο.» 

2. Οὕτως αὐτὸν ὑπῆει οϑὺ τοπᾶα 1 Γθιπθηῦ, τηαῖβ δχαοίθιηθηῦ ἀ᾿ 1|6 8, 
ῬΔ Ατηγού: «16 βρανοῖῦ 81 Ὀίθῃ ἥαζίρσ.» 

8. Ἐφ᾽ ᾧ, οπέομαᾶοζ: δὰ 5]6ῖ ἀδ οοὐδα ᾿πὐϊτοϊυδ ἀθ ΟἸοόγου. ἀνθὸ Θοΐανο. 
4, γοῖοὶ, ἀδπηβ 16 Ῥγθηϊθυ Πἰντθ ἀθ 1ὰ ΘΟΥΓΘΒροπάδμποθ 6 ΟἸσόσοημ. ἅγνθο 

Βεαυΐαβ, ἀθὰχ Ἰοἰέγοβ 4ἀθ οο ἀθυπῖον, πη ἃ Αὐἰίοιιβ, Π᾿δαΐγο ἃ ΟἸοόγοη [1π]- 
πιδιηθ, οὰ 86 ἐσουνθηΐ [65 ραββᾶροβ απὸ Ρ]αἴαταπθ ἃ ἀἢ ἀνοὶν θη νπιθ, ΙοΥ8- 
αα] ἃ ὀογῖς οο5. Ἰίρπθβ. 19 χυπ, ὅδ: » 1Τ0θὲ εΥσο ραΐγοηι αρροϊϊοὲ Οοἑαυϊιι8 
ΟἸοογοηθηι, γοζεγαξ οηιΐα, ἰαναιε, σγαύέαβ ασφαὶ, ἑανηιοη εἰμι ὡρραγεὺϊέ, σόα 
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ψΨατο τοῦ Κικέρωνος, ὅτι, διὰ φόβον ᾿Αντωνίου ϑεραπεύων Καί- 
“ἡ 7 ᾽ 2 ΑῚ , “- , , 7 : 

σαρα, δῆλος ἐστιν οὐχ ἑλευϑερίαν τῇ πατρίδι πράττων, αλλὰ 
δεστιότην φιλάνϑρωτιον αὑτῷ μνώμενος. Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν γε 

- “- , ὃ “-" } 3 , ᾿ ΕῚ 

χπαῖδα τοῦ Κικέρωνος ὃ Βροῦτος, ἐν “3ϑηναις διατρίβοντα παρὰ 
»" , 2 -" 2 ΓΟ Ὁ , δ ᾿ ν , 

τοῖς φιλοσόφοις, ἀναλαβῶν ἔσχεν ἐφ᾽ ἡγεμονίαις (Ὁ), χαὶ σπτολλὰ χρώ- 
μένος αὐτῷ χατώρϑου. Τοῦ δὲ Κικέρωνος ἀχμὴν ἔσχεν ἡ δύνα- 
μις(6) ἐν τῇ πόλει τότε μέγίστην᾽ χαὶ κρατῶν ὅσον ἐβούλετο, τὸν 
μὲν ᾿Αντώνιον ἐξέκρουσε χαὶ κατεστασίασε ( χαὶ “τολεμήσοντας 

ὅς ὟΝ Ν ὲ δύ ς , νὴ ἢ Ν Π ͵ 32»} Κ. ’ 

αὑτῷ τοὺς δύο ὑπάτους, Ἴοτιον καὶ Πανσαν, ἐξέττεμιψε, Καίσαρι 
« “ Ν Ν , “- 

δὲ ῥαβδούχους καὶ στρατηγιχὸν χόσμον, ὡς δὴ προπολεμοῦντι 
τῆς πατρίδος, ἔτιεισε ψηφίσασϑαι τὴν σύγχλητον. 

2 ν δι. ’ ν᾿ [ν᾿ 8 -»"Ἢ ΝΌΟΝ , ΡῚ 

Ἐπεὶ δ᾽ ““ντώνιος μὲν ἤττῃτο(ϑ) τῶν δ᾽ ὑπάτων ἀμφοτέρων 
ἐχ τῆς μάχης ἀποϑανόντων “ σιρὸς Καίσαρα συνέστησαν αἱ δὺυ- 
γάμεις, δείσασα δ' ἡ βουλὴ νέον ἄνδρα καὶ τύχῃ λαμπρᾷ κεχρη- 
μένον ἐπειρᾶτο ἰῆκοα χαὶ δωρεαῖς απιοχαλεῖν αὐτοῦ τὰ στρατεύ- 
ματα (19) καὶ περισπᾶν τὴν δύναμιν, ὡς μὴ δεομένη τῶν περοττο- 

, 2 Ἷ - ᾿" 

λεμούντων, «Αντωνίου πεφευγότος " οὕτως (3) ὃ Καῖσαρ φοβηϑεὶς 
ὑπυέτυδμιτίε τῷ Κικέρωνι τοὺς δεομένους χαὶ πιείϑοντας (135) ὑὕπα- 

᾿ 2 , - - » 

τείαν μὲν ἀμφοτέροις (13) ὁμοῦ πράττειν, χρῆσϑαι(:3) δὲ τοῖς τεραγ- 

γοῦιι8 6886 οομέγαγία: χιυϊά οηΐηι ἑαρι αἰλογνύην αὖ Ἰιιηιαγυὶβ βοηδὲθειδ δὲ ψιαηι 
ὀιηι, ραΐγβ Ἰαῦογ6 ἴοθο, χιυνὶ η6 Ἰἰδογὶ αι άθηιν Πιοηυϊγνὴδ μη 70 888. Αὐφιυιὲ 60 
ἐθηαϊέ, ἰῷ αρὶΐ, αὐ Θιώη εαὐὐίι Ῥγορογαί οἷν" ορύζηιιιδ, μὐ 8, ἐπὶ Οοέαυΐαιι 
Ῥγορϊἐϊιιϑ. » -- 29 χγνι, 7: «Ναηϊ, δὶ Οοἰαυΐι8 ἐἰδὲ ρίασοῖ, α χοὸ (6 ποβίγα 
ϑαϊυίο ροϊομάνην 81}, ποηὶ ἀοηιίγομηνι {ισίθ86, 8644 απιϊοϊογοηι ἀοηνγην πιαθ- 
8ΐ886 υἱάοθογ 8.» 

ὅ. ΓἼἜσχεν ἐφ᾽ ἡγεμονίαις, Ἷ ΤΘΡΙοΟυα ἄδηβ 465 οοτητηδηἀοπηθηΐδβ. 
06. Οομδύνυϊδοζ: Ἢ δύναμις τοῦ Κιχέρωγος. Α ὰ Ῥῆγαδα. 5βαϊναπίθ, Καὶ 

χρατῶν κτλ., 16 8ιυ7οῦ οϑὺ Χιχέρων 5.-Θΐθπαᾶα. 
7. «616, Ρᾶν 1ὰ οἱηαιοίδηιε Ῥ] ρρέίχιο, Ῥνοποπούθ 16 165 Ἰδηνίον 48, οὐ 

ἃ 18 Βαϊίθ. Δ6 ἰααιθ}}9 Απίοϊῃθ, ααἱ γου]αϊῥ 88 τηθύύσθ Ὧθ ἔουοθ θ Ῥοϑδβθβ- 
5105 ἀθ 1ὰ Θδ]6 οἰβα] ρίῃθ, ῬτΟνη00 αὐζυϊθαόο ἃ Ὁ. Βγναΐαβ, ἕαΐ ἀδοϊαΓό 
ΘΏΠΘΤαΪ ΡᾺὈ]10, ὑδη 18 αὐ Θοίανο, ἃ αἱ 1 Ὅπ οοπέότα 1ὰ ἀϊρπῖιό 46 Ῥτο-. 
ΡῬγέδψθυν, τϑφαύ, οοπ]οϊηἐθηηθηῦ ἀνθὸ 1685 ΘΟηΒ1}85 Ηἰγ 5 δὲ Ῥαμπβα, 1ὰ τη Ἰββίο 
46 Ῥυοίόροι' 168 ἀγοϊΐβ 46 Βγαῦαβ.» 

8. Ἥττητο, ἃ 1ὰ Ὀαΐ81}190 46 Μοᾶὸδπο, 16 18 ΑΥΥῚ 48. 
9. ᾿Εκ τῆς μάχης, ἄα οοτηθαί; ο᾽δδί-ἀ-αἰγθ (65 βυϊΐζοβ ἀπ οοτηραὺ. ΗΠ ρ ϊὰ5 

Ρόγιὐ ἀλη 1᾽δούϊοῃ ; Ῥαηϑὰ τηοασαῦ ἀθ 868 ὈΪΘΒΒαοβ, ΡΘὰ (6 Ἰουβ ἀργὸβ, ἃ 
Βοϊορτιθ. 

᾿ς Ι0. Ῥίοῃ Οὐαββίαβ σδοοηΐθ οουητηθηῦ ἰΘ βόπαῦ ομθρομα ἃ θίθ ἴὰ αἴ58θῃ- 
50 ἄδηβ 1 ̓Δγηόθ ααἱ 5᾽ ὁναϊῦ τἀββοιι Ὁ]66. δαΐουν ἀ᾽ Οοἴανο, θὰ ἀἰβυυθαδηῦ δὰχ 
ἀη5 (6 ΤΡ Π ατι68 ΤΟΟΙΏΡΘΗΒ65 οὗ σἴθ ΔΧ δα 68. 

11, Οὕτως, οογτόϊαι 46 ἐπεί ααὶ οοτησηδηᾶθ ἰοαΐθ ἰἴὰ Ρῃγαβθ ᾿υδαα)οῖ; 
οὕτως, ἄκη 668 δοπαϊίονβ, αἴογ8. 

12. Τοὺς δεομένους χαὶ πείϑοντας (Πο]] ηΐδηηθ ΘΟ πη), «ρῸ 8 ΡΟῸ Ἰὰΐγ 
Βα ον οὐ 16 ῬΥΊΘν.» (Ατηγοί,) 

18, ἀμφοτέροις, Ῥοὺ Θὰχ ἄθαυχ (ΟἸἱσόγσομ οὐ Θοίανο). 
14. Χρῆσϑαι χτλ. Ατηγοῦ: (Εἰ μοῦ ἐυμὶ αἶγο α6,)})ὺ «ἀπὸ ἔοὶβ αὐτῖνό δὰ 
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μασιν ὅπως αὐτὸς ἔγνωχε, “ταραλαβόντα τὴν ἀρχήν, καὶ τὸ μει- 
ράχκιον διοιχεῖν ὀνόματος χαὶ δόξης γλιχύμενον. Ὁμολογεῖ δ᾽ ὃ 
Καῖσαρ αὐτὸς (5) ὡς, δεδιὼς κατάλυσιν χαὶ κινδυνεύων ἔρημος γε- 
γέσϑαι, χρήσαίτο (16) τῇ Κικέρωνος ἐν δέοντι φιλαρχίᾳ, προτρέ- 
ψάμενος εὐπρο λκῷ ὑπατείαν μετιέναι συμπράττοντος αὐτοῦ καὶ 
συναρχαιρεσιάζοντος. 

ΟΗΑΡΙΤῈΝ ΧΗΥΙΪ. 

᾿Ενταῦϑα μέντοι μάλιστα Κιχέρων ἐπαρϑεὶς ( ἀπὸ νέου γέρων 
χαὶ φεναχισϑεὶς καὶ συναρχαιρεσιάσας χαὶ τιαρασχιὸν αὐτῷ τὴν 

᾿ 9 ἢ ᾿ ς ᾿ - , Ψψίς » 35 3.4 Ὁ :] 
σύγχλητον(3), εὐϑὺς μὲν ὑπὸ τῶν φίλων αἰτίαν εἰχεν, ὀλίγῳ ὃ 
ὕστερον αὑτὸν ἀπολωλεχὼς ἤσϑετο καὶ τοῦ δήμου προέμενος τὴν 
ἐλευϑερίαν. “Αὐξηϑεὶς γὰρ ὁ νεανίας καὶ τὴν ὑπατείαν λαβὼν 
Κιχέρωνα μὲν εἴασε χαίρειν(38), ᾿“ντωνίῳ δὲ καὶ “Τεπίδῳ φίλος 

΄ 3 ν ’ « 5» 

γενόμενος καὶ τὴν δύμαμιν εἰς ταὐτὸ συνενεγχών, ὠὥστιερ ἀλλο τι 
᾿χτῆμα, τὴν ἡγεμονίαν ἐνείματο τιρὸς αὐτούς (ὅ). Καὶ κατεγράφησαν 

" [.] "» , ς ᾿ , , ᾿ - 
ἄνδρες οὖς ἔδει ϑνήσκειν, ὑπὲρ διαχοσίους. Πλείστην δὲ τῶν 

ἀμφισβητημάτων αὐταῖς ἔριν ἡ Κικέρωνος προγραφὴ σεαρέσχεν, 
᾿ Ἀντωνίου μὲν ἀσυμβάτως ἔχοντος, εἰ μὴ πρῶτος ἐχεῖνος ἀπο- 
ϑνήσχοι(δ), “Τεπίδου δ᾽ ᾿ντωνίῳ προστιϑεμένου, Καίσαρος δὲ τιρὸς 
2 , 

ἀμφοτέρους ἀντέχοντος. ᾿Εγίγνοντο δ᾽ αἱ σύνοδοι (Ὁ) μόνοις ἀπόρ- 
ρήτοι σπτερὶ σεόλιν Βολωνίαν (7 ἐφ᾽ ἡμέρας τρεῖς, χαὶ συνήεσαν 

σοηβαϊαὺ (παραλαβόντα τὴν ἀρχήν), 1 ογαοππογοὶν ἀθ ἰοαΐθβ Οἤοβ68. δ΄ Π5] 
αὰθ Ῥοη 1ὰϊ 5βϑιη]ογοῖῦ, δὲ τηδηϊθυοϊθ 66. ἸΘᾺΠΘ. ΠΟΙΉΤΩΘ. ἃ 8015 Ρῥ]αἰβῖν, ἰ6- 
406] πἶδῃ ἀοβίγοϊθ ἀνοὶ απ 16 ὑἰϊΐγα οὐ 1 Ομ πθι Βθα]θτηθηΐ.» 

᾿ς 15, ΒὰΡ 165 δηϊοϊγο8 α᾽ Απιρτιιβίο, οἵ, οἱ-αργὸβ Ιὰ ποΐίθ 4 ἀπ οἷν. τπ᾿ ἀὰ 
Ῥαγαϊδῖο, οἱ ϑοιιοοβ, 10; οὐ σοῃβα!οζ Εἰρρον, Δ αηιεῖ, οὐἰξίηιε 686 ἢιδέο- 
γ 6.8 αἸΟΙΘΉ8 46 ἴα υἱὰ εἰ ἄμ τὰσηθ α᾽ ΔΑιισιιϑέε. 

160, Χρήσαιτο. ΤΙ Ρ]οὶ ἄς 1 ορίφε (αὰ Ἰῖθὰ 6 ΗἹΠαἸοΔ 61) ἀργὸβ φησὶν 
ὅτε (οὐ δαΐγθβ γϑυθοβ 4θ 66 86Πη8), αἀπαπα 11 5᾽αρὶῦ ἀπ ρμαββό, οϑδί ὑγὸβ ἔγό- 
απθηΐ ἄδη8β ἴὰ ἀέοδάθηοθ ἀθ Ἰὰ ἰδηριθ. 

17. Αὐτόν, ΟἸοέτοπ. Ἐϊπβυϊίθ: αὐτοῦ, Οοἴανο. 
σῃ. ΧΙ,Υ11 1. ᾿Επαρϑεὶς, οπἰγαῖηό, βόἀαυϊί. 
2. Τρ ϊἰβέοῖτο ἰοὶ οδὲ ἰοαΐθ ἕδυββόθ: Οοίανθ ποτ ρὰ8β 16 σοπβαϊαί ἃ 

Οἰοότομ, οὖ Οἱοόγομ, Ἰοὶπ ἄθ ρυῖθν ἄδηβ 16 βόπαλ ὁπ. ἕανϑθιν 46 Ἰὰ οδπᾶϊ- 
ἀαίατο α᾽ Οοίανθ, «ἴῃ βοπαῖι βΒοϑ] θα  ἰββί τη ΟΓἼΤΩ ΘΟΠΒΙ ΠΟΤ Τα. [Οπΐθ8. ἈΡΘΥΊΓΘ 
πο ααπθιξαντ.» (1 οἰέγο8 ἃ Βυγιίιδ, 1, χ, 8.). 

8. Οδ δαΐ 9. Ῥραϊιπ8 «αἱ ξαὺ Θοπβα δγ66 1αἱ. 
4. 115 ᾿πβυϊξαγοηῦ θηΐτθ θὰχ 16 βθοοπᾷ ὑγίατηνίγαῖ, 86. ἀοππαπῦ 16 Εἰ γ8 

46 ἐγτμηιυϊγὶ τοὶ φιιθδίϊσας οοηϑεϊξοηάαε. 
ὕ. Ἀντωνίου μὲν... ἀποϑνήσχοι. Ατηγοῖ: « Ὧν Απέομῖπβ πθ νου]οὶδ 6ῃ- 

ἰοπᾶγο ἃ ΔΡΡοϊηϊοπιδηξ απθ]οοπααθ, 416 οοἸὰν Ἰὰ ρ θη θυθιηθηῦ Π6 ΤΟ δύ,» 
6. ᾿Εγίγνοντο χελ. Ἐπὶ πουϑίηῦνο 48. 
7. Βολωνίαν, ΒοΙορ!θ. 
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, - - Ἵ " 
εἰς τόσον τινά, ττρόσω τῶν στρατοπέδων, ποταμῷ περιρρεύμενον. 
““έγεται δέ, τὰς πρώτας ἡμέρας διαγωνισάμενος ὑπὲρ τοῦ Κι- 
χέρωνος, ὃ Καῖσαρ ἐνδοῦναι τῇ τρίτῃ καὶ προέσϑαι τὸν ἄνδρα. 
Τὰ δὲ τῆς ἀντιδόσεως οὕτως εἶχεν" ἔδει Κιχέρωνος μὲν ἐχστῆ- 
ναι Καίσαρα, Παύλου δὲ τἀδελφοῦ “έπιδον, “ευχίου δὲ Καίσα- 
ρος ᾿Αντώνιον, ὃς ἦν ϑεῖος αὐτῷ πρὸς μητρός(δ). Οὕτως ἐξέπε- 
σον ὕπο ϑυ μοῦ καὶ λύσσης τῶν ἀνϑρωπίνων λογισμῶν (9), μᾶλλον 
δ᾽ ἀπέδειξαν ὡς οὐδὲν ἀνθρώπου ϑηρίον ἐστὶν ἀγριώτερον, ἐξου- 
σίαν τιάϑει τιροσλαβόντος. 

ΟΗΑΡΙΤΙ ΧΙΥΊΙΙ. 

3 . 2 - 

Πραττομένων δὲ τούτων, ὁ Κιχέρων ἦν μὲν ἐν ἀγροῖς ἰδίοις 
ν ἄὄπΦο « ᾿7) - Ε] ν . διὸ ὥς ΄ ᾿ ᾿ 

σπιερὶ Τοὔσχλον, ἔχων τῶν ἀδελρὺν σὺν αὐτῷ ᾿ πυϑόμενοι δὲ τὰς 
πιὰ ψ 1 Ὁ , 9 , 

προγραφὰς ἔγνωσαν εἰς «“΄στυρα ([) μεταβῆναι, χωρίον (Σ) παράλιον 
τοῦ Κικέρωνος" ἐχεῖϑεν δὲ τιλεῖν εἰς Π]αχεδονίαν πρὸς Βροῦ- 

3 - - ΄ 

τον ἤδη γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ λόγος ἐφοίτα χρατοῦντος. ᾿Εχομίζοντο 
δ᾽ ἐν φορείοις ἀπειρηκότες ὑπὸ λύττης καὶ χατὰ τὴν ὁδὸν ἐφι- 
στάμενοι (5) χαὶ τὰ φορεῖα παραβαλόντες, ἀλλήλοις προσωλοφύ- 

μμὲ ν «ς .. , ν Ἀ 32 ν» Ύ 2 

θοντο. ἸΠᾶλλον δ᾽ ὃ Κοῖντος ἡϑύμει, χαὶ λογισμὸς αὐτὸν εἰσῇξει 
τῆς ἀπορίας" οὐδὲν γὰρ ἔφη λαβεῖν οἴκοϑεν" ἀλλὰ χαὶ τῷ Κιχέ- 

ΕΙ 
ρωνι γλίσχρον ἣν ἐφόδιον᾽ ἄμεινον οὖν εἶναι τὸν μὲν Κικέρωνα 
προλαμβανεν(Ή) τῆς φυγῆς, αὐτὸν δὲ μεταϑεῖν οἴχοϑεν συσχευα- 

, - Γ ἡ ἐκ 

σάμενον. Ταῦτ᾽ ἔδοξε" καὶ περιβαλόντες ἀλλήλους (Ὁ) καὶ ἀναχλαυ- 
σάμενοι διελύϑησαν. 

ς . 3 γ- δ. 3 - [ν᾿ ιν ς ν - " 
Ὁ μὲν οὖν Κοΐντος οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις ὑτεὴὼ τῶν οἱ- 

χετῶν προδοϑεὶς τοῖς ζητοῦσιν, ἀνῃρέϑη μετὼ τοῦ παιδὸς. Ὁ δὲ 
᾿ » Ι κ - Ν 

Κιχέρων εἰς ““΄στυρα χομισϑεὶς καὶ πλοῖον εὐϑὺς εὑρὼν ἐνέβη 

8. 1. γι] 1ὰ8. Ῥααϊα8, σΟη8.} 46 Ἰ᾽δη 50, οὐ 1,. {α}18 Οεθβαν, οοηβα] ἀθ 
Ἰ᾽δη 04. 118 ὀοσπαρρόγθηῦ ἐοὰβ 165 ἀθαχ δὰχ βοϊ αἰ οηνογόβ ΡΟῸ 168 {π67. 

9, Οὕτως ἐξέπεσον τῶν ἀνϑρωπίνων λογισμῶν, « Ταπύ { 86 ἠοέξογθηΐ 
ΠΟΥ5Β 4ἦ(θ τοιύθ γαίβομι οὖ (6 τοαΐο πατηδηϊξό.» (Ατηγοί,) 

σῃ. ΧΙΥ11.7 1. ἤστυρα. ἘπῚ Ἰαῤίπ οα αἰ Α5έμγα,-αο; οἶδϑὲ 16 ποιὰ απ 
γἱνιὸρο, οὖ αιϑδὶ αἴἀπὸ μού 116 δἰἑαόθ ἃ 1 θη θοῦ ασο ἄθ οοὐέθ σἰν το, 
ΠῚ ως δὰ βυα α᾽ Απέϊμπτη. 

2. «Χωρίον, Ργορνιδιδ. 
8. ᾿Ἐφιστάμενγοι, 5Β᾽ αὐγϑἰδηΐ, 
4, Προλαμιιβάνειν τῆς φυγῆς, «απὸ ΟἸσογοη ραϊρτιαβέ ἐΟαΒ᾽ ΟΌΤΒ. 16 ἀδναῃξ.ν 

(Αταγοί.) 
ὅ. Περιβαλόντες ἀλλήλους, αρτὸβ 5᾽ δίγ6. «θη γι ΒΓ Α5868.», οοιητηθ αἰδ Ατηγού, 

"᾽ν »νῃ βῳὐὐ". .- « 
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χαὶ παρέπλευσεν ἄχρι Κιρχαίου (5), πνεύματι χρώμενος. ᾿Εχεῖϑεν 
δὲ βουλομένων εὐϑὺς αἴρειν τῶν κυβερνητῶν, εἴτε δείσας τὴν 
ϑάλασσαν εἴτ᾽ οὔτιω παντάπασι τὴν Καίσαρος ἀπεγνωχως σιιστιν, 
ἀπέβη καὶ παρῆλϑε πεζῇ σταδίους ἑκατόν, ὡς εἰς “Ρώμην ττορευύ- 
μενος. «4ὖϑις δ' ἀλύων καὶ μεταβαλλόμενος χατήει πρὸς ϑάλασσαν 
εἰς Ζστυρα. Καἀχεῖ διενυχτέρευσεν ἐπὶ δεινῶν καὶ ἀπόρων λογισ- 
μῶν(, ὃς γε καὶ παρελϑεῖν εἰς τὴν Καίσαρος (5) διενοήϑη χρύφαι(3) 
χἀὶ σφάξας ξαυτὸν ἐπὶ τῆς ἑστίας ἀλάστορα προσβαλεῖν(19), ᾿,2λλὰ 
χαὶ ταύτης αὐτὸν ἀπέχρουσε τῆς ὁδοῦ δέος βασάνων" χαί, πολλὰ 
ταραχώδη καὶ παλίνεροτετα βουλεύματα τῇ γνώμῃ μεταλαμβάνων (11), 
σπαρέδωχε τοῖς οἰχέταις ξαυτὸν εἰς Καιήτας (5) χατὰ πλοῦν (8) 
χομίζειν, ἔχων ἐχεῖ χωρία χαὶ καταφυγὴν ὥρᾳ ϑέρους φιλάνϑρω- 
πον, ὅταν ἥδιστον οἱ ἐτησίαι χαταπνέωσιν. ᾿Ἔχει δ᾽ ὃ τόπος καὶ 
ναὸν ᾿“πόλλωνος μιχρὸν ὑτιὲρ τῆς ϑαλάσσης. ᾿Εντεῦϑεν ἀρϑέντες 
ἀϑρόοι χόραχες ὑπὸ χλαγγῆς (3) προσεφέροντο τῷ πλοίῳ τοῦ 
Κικέρωνος ἐπὶ γὴν ἐρεσσομένῳ ᾿ καὶ κατασχόντες (15) ἐπὶ τὴν χε- 
ραίαν ξχατέρωϑεν οἱ μὲν ἐβόων, οἱ δ᾽ ἔχοτιτον τὰς τῶν μηρυ- 
μάτων ἀρχάς (15), χαὶ πᾶσιν ἐδύχει τὸ σημεῖον “τονηρὸν εἶναι. 
᾿“πέβη δ' οὖν ὃ Κικέρων, καὶ παρελϑὼν εἰς τὴν ἔπαυλιν, ὡς 
ἀναπαυσόμενος χατεχλίϑη. Τῶν δὲ κοράχων οἱ πολλοὶ μὲν ἐπὶ 
τῆς ϑυρίδος διεκάϑηντο φϑεγγόμενοι ϑορυβῶδες, εἷς δὲ καταβὰς([7) 
ἐπὶ τὸ κλινίδιον, ἐγχεχαλυμμένου τοῦ Κικέρωνος ἀπῆγε τῷ στύό- 
ματι(18) χατὰ μιχρὸν ἀτιὺ τοῦ προσώπου τὸ ἱμάτιον. Οἱ δ᾽ οἱ- 
χέται ταῦϑ' ὁρῶντες χαὶ χαχίσαντες ξαυτούς, εἰ περιμενοῦσι τοῦ 

6. Χιρχαίου 1,6 ΟἸγοοίμφην ργοηιοηίογίμηη, οὐ 56 ἰγτόῦνο 1ὰ ν1116 46 Οὐ)δεῖ, 
ΠῚ ἔδαὺ Ῥγομᾶγθ ἰὰ οαγίθ ῬΟῸΣ βαΐνγ6 068 8]]6θ8. οὖ νϑῆπθβ 4θ ΟἸοόγομ. 

7. Ἐπὶ. λογισμῶν. ἈΑτηγοῦ: «1] ἀδτηοαγα ἰοὰαΐθ 1ὰ παϊοῦ Θὴ οΓ,δηαθ 
ἀοβέγβββο δὲ ̓βτδπαθ ΔΡΌΠΙΘ (6 αν ΥΒ ῬΘΏΒΟΙΊΘΗΒ.» 

8, Τὴν Καίσαρος: βουβ-οπίοπαα οἦχέαν. 
9. Κρύφα ζοτθθ 8} παρελϑεῖν. 
10. Σφάξας.... προσβαλεῖν, « οὐ 88. ὕ6} ἸΌΣΤΆΘΒΙῚΘ. ἃ 801 ἔργ᾽", ΡΟῸΓ [αἱ 

αὐδδοθον 168 αν δϑ ὙΘΏΡΘΓΘΒΒ65 (6 8500 88ηρ'.» (Ατηγοί.) 
11. ΜΗεταλαμβάνειν, Ἰαῖββου. οὐ αὐἰξίον ἀπθ Οἤοβθ ῬΟᾺ Θἢ ΤΟΡΙΘΠΑ͂ΙΘ 

ὍΠ6 δυΐγο. 
12. Καιήτας. ἘΠῚ Ἰαϊίη: Οαϊοία, -αο. Αὐ͵ουγα  μαϊ ααδέθ. ΟἸοόγοη ροββόδαϊ 

Ἰὰ ἀπὸ ν1}]ὰ ΔΡΡϑὶδθ ΖΣὐγηιαριίηι. 
18, Κατὰ πλοῦν τονϊθηῦ δὰ ἔγαπρδῖβ: 9α7 ῬῈΘΥ. 
14. “Ὑπὸ κλαγγῆς, «Ἀν 60 ρ,ΔΗ(8 ΟΥΪ8.» (Ατηγοί,) 
1, Κατασχόντες, ᾿πύγ δ᾽ Ἰν ϑτηθηΐ, ὀῤαηί αἰϊόϑ. 
10. Τὰς τῶν μηρυμάτων ἀρχάς, 168 Ῥοιΐβ 468 ΘΟΥΔΡΌΒ. 
17. Καταβίςς, ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ 5] ΠΡ] 6 Θἢ Ῥαγ]δηῦ ἀπ οοΥῦθαα. Οπ αὐΐθη- 

᾿ γαῖ ῬΙαΐδύ χαταπτάς. Υγυύθη ΡΟ. ογοὶῦ α6 ο᾽δβϑύ 66 ἀογπ θυ νοῦ αα᾽8 
ΘηιρΙογό ΡΙαΐαναπθ, οὐ απ χαταβάς οϑῦ ἀπὸ απίθ ἀθ ΘΟΡί6. 

18, Τῷ στόματι, αΥθο 16 θθο. --- Οοπβίγαϊβοζ: τὸ ἱμάτιον τοῦ Κικέρωνος 
ἐγχεχαλυμ μένου. 
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δεσπότου φονευομένου ϑεαταὶ γενέσϑαι, ϑηρία δ' αὐτῷ βοηϑεῖ 
κ᾿ ἫΡ μ ᾽ )γ ων , 7 ῥὰ 16 Ν ᾿] ΎἼ τ β η9 ̓ 

χαὶ προχήδεται παρ᾽ ἀξίαν πράττοντος (19), αὐτοὶ δ' οὐχ ἀμυνοῦσι, 
τὰ μὲν δεόμενοι, τὰ δὲ βίᾳ λαβόντες διῤμεζον, ὁ ἐν τῷ φορείῳ τπιρὸς 
τὴν ϑάλασσαν. 

ΟΗΑΡΙΤΒΕ ΧΙΥΊΠΠ. 

Ἔν τούτῳ ([) δ᾽ οἱ σφαγεῖς ἐπῆλϑον, ἑχατοντάρχης “Ἐρέννιος (Ὁ) 
χαὶ Ποπίλλιος χιλίαρχος, ᾧ πατροχτονίας ποτὲ δίχην φεύγοντι 

συνεῖτεεν ὃ Κικέρον(5), ἔχοντες ὑπηρέτας. ᾿Επεὶ δὲ τὰς ϑύρας χε- 
χλεισμένας εὗρον, ἐξέκοψαν" οὗ φαινομένου δὲ τοῦ Κικέρωνος, 
οὐδὲ τῶν ἔνδον εἰδέναι φασκόντων (2), λέγεται γεανίσχον τινὰ τε- 
ϑραμμένον μὲν ὑπὸ τοῦ Κιχέρωνος ἐν γράμμασιν ἐλευϑερίοις χαὶ 

μαϑήμασιν, ἀτιελεύϑερον δὲ Κοΐντου τοῦ ἀδελφοῦ, Φιλόλογον (δ) 
τοὔνομα, φράσαι τῷ χιμιάρχῳ τὸ φορεῖον κομιζόμενον (6) διὰ τῶν 
χαταφύτων καὶ συσχίων “τεριπάτων ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. Ὃ μὲν 
οὖν χιλίαρχος ὀλίγους ἀναλαβὼν μεϑ’ ἑαυτοῦ περιέϑεε(1) πιρὸς 

1 

19. Παρ᾽ ἀξίαν πράττοντος (Ἰοοαύίοη ἔουταδθ α'αργὸβ. ᾿᾿δπα]ορῖθ ἀθ χαχῶς 
πράττει»), ααἱ οϑὺ ἀδη8 ἀπ Ῥοϑβί ἱοη ἱπητηένἐέρθ, αἱ οϑὺ ἱπα]!ρσπθιηθη ἐγαϊό. 

Ομ. ΧΙΥΠΙ.1 1. ᾿Εν τούτῳ, 50} 668 Θηύγοίαϊθβ. 
2, ὧδ οϑηὐασίοη Ηθυθηηἶ8. ἢ θϑὺ ρ88 οομπα (8160 Γ8. 
8, Ποτπιίλλιος χιλίαρχος. ϑέπδαιθ 16 τόθ αἰλ 46 1ὰ1 ἄδηβ 1658 Οὐηέγο-. 

νογϑίαο (11, τι, 8): «ῬΟΡΙΠΠατα Ῥααοὶ οχ ἢἰβέουοἱβ ἐγδα! ἀουαηὺ ἱπίου ἔδοθου τη 
ΟἸΘΟΓΟΙἾ8, οὗ Πὶ αἀποαὰθ ΠΟ ῬΔΡΙΟΙΟῚ γθὰπὶ ἃ ΟἸσουομθ αθίθηϑαση, 56α ἴῃ 
Ῥγϊναΐο 7παΐοϊο: αδοϊαηιαξογίθιιβ ρίαοσιϊέ ραγγιοϊαϊ γοιηὶ Κι|886.» 1,6 τηδπηθ 
ϑόπδαιιθ ΤἀΡΡοῦίθ ἀδη5 168 ϑιηναβογίαθ (Υ̓Ἱ], 20), ρυπιὶ 16 γϑοῦθ1]} (65 ἑόπιοὶ- 
ΘΠ ΔΡῸΒ. 6165 ΒΙβίου 6 η5. τ] αὐ 8 ἃ ἰὼ τοὺ ἀθ ΟἸοόγομῃ, οο]αἱ- οἱ, 46 Βα θα τα 
ΝΙρΡΟΣ: «ἘΠ]αρϑ8. ᾿πύθυϊτη αἰύοσα ραγίθ ν1]]ὸὸ ΟἸσοσο Ἰθούϊοα Ῥ6Ι ἈΡΥΤῸΒ ἴθι δ- 
Ῥαύαν ; βΒ6θα πὖ ναῷ Δαργορίπαθπδῦθ πούππη 5101] τα] ὔθη ῬΟΡΙΠ ατη. ποτηΐπο, 
ΤΩΘΠΊΟΥ ἀοίθηϑιση ἃ 86, Ἰοούίοσθ ναϊέα αἀδβροχὶύ. Αἱ 116 νἱοίου!ραβ ἰα ἱρ- 
ΒΌΤΗΩ ἱπηραϊαύαχιβ οσουραῦ ἔλοῖπαβ,» δὗο. 

4, .Οὐ φαινομένου δὲ τοῦ Κιχέρωγος, οὐδὲ τῶν ἔνδον εἰδέναι φασχόντωγ. 
Ατηγοῦ: «Να ὑγοῦνδηβ ροϊηῦ ΟἸσουόπ, ἐΐξ, ἀοηιαπάογοξ ἃ σοΘὰϊχ ἀπ ἸΟΡῚΒ οὴὰ 
ἐϊ οϑἰοὶϊέ. 115 γοϑροπαϊσοηῦ ααἢ}Ζ πο βρανοϊθηῦ στἶθη.» ΟἿ ΤΟΙ ΠΘΡΆ 
αὰ 165 τηούβ ἰοὶ βου]ορπόβ ποὺ Ῥὰ8 α᾽ απ να]θπὶβ ἄδηβ 16 σρθο. 1 δαί 
ΒΟ δ᾽ παῖσο οοὐΐθ απρϑύϊοη 468 βοϊ αὐβ, 

δ. Π Ῥαγαῖν Ὀΐθῃ αὰθ οδῦ γα ποηὶ, ἀρροὶό ῬΠϊοϊοσιιβ Ῥὰν ῬΙαΐατγαμπο, οϑὲ 
16 τηότηθ απ Ἰὸ Ῥ)ϊοσομιιβ ταθηὐομμό ΡαῚ ΟἸοόγου ἄδηβ ἀπὸ Ἰούτθ ἃ 50} 
ἔρὸσθ Θαϊηύαβ (1, τπι, 4): «ϑδουῖρβὶ οὐ ἀρθᾶϊ 1τονὰβ δὰ ἐθ Ῥηοσοηο Ἰἰθουίο 
ἴπο.» 11 βογαὶϊΐ αἰ ῇο1]16 ἄἀθ αἰγθ 8ὶ 1605. τηδησβουῦβ ἄθ Οἱοόσου οπί Ἰοὶ ἰὰ 
ΥΓαΐΘ Ἰθφοη οἷἱ 8] ο᾽εδῦ ῬἈΠ]ΟΙΟριΒ. ααἱ οϑῦ 16 γόρ 8 0]6. ποτὶ ἀὰ ῬΘΥΒΟΠΠΆΡΘ. 

0. Φράσαι τὸ φορεῖον χομιζόμενον, Οδὲ οτηρὶοὶ ἄπ ρανγύϊοῖρθ δϑὲ "ρανγεϊ- 
ΟΌΤΠΙΟΡ δὰ σγθο Οπ αϊταῖϊθ δὴ Ἰαξίπ: ἱπᾶϊοαββο Ἰθούίοατη αο ουΥ. ---- Τ)6 τη πηθ, 
ἄδηβ ἴὰ ῬὮγαβ6. βαϊναηίο, Ἑρενγνίου δρόμῳ φερομένου ἤσϑετο, 1] Θδπέοπαϊέ 
ΗδΥΘΠΉΪ 5 ΔΟΘΟΙΓΊΓ. 

1. Περιέϑεε. ὕπ᾽ ὀογ ναὶπ αἰἰΐαπθ οἂξ οοπίγαοίό οὐ π᾿ϑὰν ρᾷὰ8 αἷδ' δυὐγο- 
τηθηΐ αὰ6 περιέϑει. 
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τὴν ἔξοδον" τοῦ δ' “Ἑρεννίου δρόμῳ φερομένου διὰ τῶν περι- 
, ς , ΡῺ ᾿ ἂν 4. ἢ ν.Ἃ ᾿] - 

πάτων ὃ Κιχέρων ἤσϑετο, χαὶ τοὺς οἰχέτας ἐχέλευσεν ἐνταῦϑα 

χαταϑέσϑ ) ῖ Αὐτὸς δ᾽, ὦ ἰώϑει, τῇ ἃ ἢ χαταϑέσϑαι τὸ φορεῖον. Αὐτὸς δ᾽, ὥσπερ εἰώϑει, τῇ ἀριστερᾷ 
Ν - , 2 , » - 

χειρὶ τῶν γενείων ἁπτόμενος, ἀτενὲς ἐνεώρα τοῖς σφαγεῦσιν, 
αὐχμοῦ χαὶ χόμης ἀνάπλεως χαὶ συντετηχὼς ὑττὸ φροντίδων τὸ 

, ᾿ 83 «“ Ν , 3.0 "Α - ς , 

σχερόσωπον(8), ὥστε τοὺς τιλείστους ἐγχαλύψασϑαι, τοῦ “Ἐρεννίου 
2 νν - 

σφάζοντος αὐτόν. ᾿Εσφάγη δὲ τὸν τράχηλον ἐχ τοῦ φορείου ττρο- 
τείνας (9), ἔτος ἐχεῖνο γεγονὸς ξξηχοστὸν χαὶ τέταρτον(). Τὴν 

, ) “-" ν - 2 , 

δὲ χεφαλὴν ἀπέχοιμαν (11) αὐτοῦ καὶ τὰς χεῖρας, “ντωνίου κελεύ- 
ν ἡ Ἀ Ν "» [υ] ν «ς ’ 

σαντος, αἷς τοὺς Φιλιπιτειχοὺς ἔγραιμεν. Οὕτως γὰρ ὃ Κικέρων 
) , ΄ Ἁ ’ “-“ 

τοὺς χατ᾽ ᾿Ἵντωνίου λόγους ἐπέγραψε, καὶ μέχρι νῦν τὰ βιβλία (13) 
(ιλιτετεικ οἱ καλοῦνται. 

ΟΗΑΡΙΤΕΕ ΧΙΙΧ. 

γεν ᾿ 3 

Τῶν δ᾽ ἀχρωτηρίων εἰς Ῥώμην χομισϑέντων, ἔτυχε μὲν ἀρχαι- 
- ᾿ -- «φ«Α , 2 ’ , 4“ Φ ,’ 1 ον , 

θεσίας συντελῶν ὃ «ἄντωνιος, ἀχούσας δὲ χαὶ ἰδὼν (1), ἀνεβόησεν 
« - « " , ΒΡ ΟῚ σχιν , Ν ν . 

(ὧς νῦν αἱ πτρογραφαὶ τέλος ἔχοιεν (3). Τὴν δὲ χεφαλὴν χαὶ τὰς 
- ᾽ ’, ς ᾿Ὶ ΄ γ , 8 ᾿] " Ὄ, , - 

χεῖρας ἐχέλευσεν ὑττὲρ τῶν ἐμβόλων (5) ἐπὶ τοῦ βήματος ϑεῖγαι, 

ϑέαμα ἹῬωμαίοι ἐκτόν, οὐ τὸ Κιχέρωνος ὁρᾶν πρόσωττον οἷο- ᾽ 
΄ 2 ν - , , -" 27 , ν [«} ’ ͵ 

μένοις, ἀλλὰ τῆς -Αντωνίου ψυχῆς εἰχόνα. Πλὴν ἕν γέ τι φρογή- 
σας μέτριον ἐν τούτοις (4), Πομττωνίᾳ, τῇ Κοΐντου γυναικί, τὸν 

ΓΔ , , - , 

(ιλόλογον παρέδωχεν. “ΕἸ δέ, χυρία γενομένη τοῦ σώματος (δ), 
ΒΩ - ᾿ κ 2 ,ὔ 

ἄλλαις τε δειναῖς ἐχρήσατο τιμωρίαις, καὶ τὰς σᾶάρχας ἀποτέμνοντα 
-" . 2 - 5 , Φι: (ἃ 

τὰς ἐαυτοῦ κατὰ μιχρὸν ὀπτᾶν, εἶτ᾽ ἐσϑίειν ἠνάγχασεν (6). Οὕτω 

8. Απιγοῦ τϑηᾶ ΠἸθγθιηθηύ, α᾽ 81 ΠΠΘγ5 ἕοτύ ὈΊθα, συντετηχὼς ὑπὸ τῶν φρον- 
τίδων τὸ πρόσωπον: «16 γίβαρα ἀοβίαϊοί οὖ οοῦϑὰῃ ΡΟῸΣ 168 Θῃηαΐβ 40} 
ἀγοιῖῦ βαρροτίοζ. » 

9. Οὐ. ΤΗΘνθ, ἄδηβ ἀἢ ἔγαριηθηῦ ἄὰ ᾿ίντο ΟΧΧ 48 865 Πίβίοϊ δ: 
« Γγορευϊηοηξὶ οαΣ ἰοοίῖσα ῬΓΘΘ ΘὨ 6 ἱπητηούδπι ΟοΥνἸθθιὴ οἀραΐ ῬΓΘΘΟΙΒΌΤΩ οβύ.» 

10. Ῥδπβ 8ὲ 046 δῃηπόθ. [11] ἰαὰϊ τηδπασπαὶϊν 26 Ἰοῦγβ ῬΟῸΣ ὩγΟΙ 64 88 
ΔΟΘΟΤΏΡ]ΪΒ. [6 Ἰοὺ ἀθ 88 τηοῦῦ ἔπὲ 16 7 ἀέοοτηῦσε ἀθ 1'δῃ 48 ἂν. 9.-Ὁ. 

11, 1,86 βα]οὺ οϑῦ οὗ σφαγεῖς βουβ- Θηΐθηδα. 
12. Τὰ βιβλία, 665 Ἰῖνγοϑβ. 
ΟὨ. ΧΕΙΧ. 1. χούσας χαὶ ἰδών, ἀααϊία γ6 οὐ νἱβὶ5 μιθηιδγ 8. 
2, Τέλος ἔχοιεν, ὀἰαϊδηῦ Πη 168. 
8. Τῶν ἐμβόλων. οΥ. Ἰὰ ποίθ 4 ἀὰ οἢ. Χχπι. 
4. Ατηγοῦ: «Ἐηΐγα ἰδηῦ 46 τηδαναῖβ δοίθβ (ἐν τούτοις) Απίομπὶαβ θὲ ἔδιὺ 

ΠῚ ἣν (ἕν γέ τι οὰ 11 Υ οαὐύ ἀαθίααθ Ἀρρᾶγθποθ ἀρ Ὀΐθπ (φρονήσας μέ- 
τοιον » 

ὅ. Τοῦ σώματος, «('α 66 60Ρ08», 66 ααπἱ τουίθπὺ ἃ αἶτθ: τηδῖδγθββθ ἀθ 
[αῖτθ 966. αὰ Ὅ116 νου]αϊξ ας ΡἈΠΟΙοραΣ. 

6. Ἠνάγχασεν, 5.-ὁ0η0. αὐτόν. 

81 
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γὰρ ἔνιοι τῶν συγγραφέων ἱστορήχασιν᾽ ὃ δ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κικέρωνος 
2 σεν νὴ ν , 39ς»ν 8 , “- “- 

ἀπιελεύϑερος Τίρων() τὸ παράπαν οὐδὲ (8) μέμνηται τῆς τοῦ 
Φιλολόγου τιροδοσίας. 
Πυνϑάνομαι δὲ Καίσαρα(9), χρόνοις πολλοῖς ὕστερον, εἰσελϑεῖν 

πρὸς ἕνα τῶν ϑυγατριδῶν " τὸν δέ (19), βιβλίον ἔχοντα Κικέρωνος 
ἐν ταῖς χερσίν, ἐχτιλαγέντα τῷ ἱματίῳ πτερικαλύπτειν " ἰδόντα δὲ 
τὸν Καίσαρα(3) λαβεῖν καὶ διελϑεῖν ἑστῶτα μέρος πολυ τοῦ βι- 
βλίου, τιάλιν δ᾽ ἀποδιδόντα τῷ μειραχίῳ φάναι ««“όγιος ἀνήρ, ὠ , ῦ μειρακίῳ φ Ἵόγιος ἀνήρ, ὦ 
χσαῖ, λόγιος καὶ φιλόπατρις. » 

᾿Επεὶ μέντοι τάχιστα χατεπτολέμησεν ὃ Καῖσαρ ᾿Αντώνιον (13), 
ὑπατεύων αὐτὸς εἵλετο συνάρχοντα(13) τοῦ Κιχέρωνος τὸν υἱόν, 
4 ξ 14 , ἢ ΜΕ: 3 - ς Ν -.} , ᾿ ᾿ 

ἐφ᾽ οὐ(13) τάς τ᾽ εἰχόνας͵ ἀνεῖλεν ἢ βουλὴ τοῦ -Αντωνίου καὶ τὰς 
2 ΄ ν - 

ἄλλας ἁπάσας ἠχύρωσε τιμὰς χαὶ προσεψηφίσατο μηδενὶ τῶν 
Ρ] ’ 2 ,’ -Υ̓ [«} Α ᾿ ’ Ύ " 

Αντωνίων ὄνομα ᾿ῆῖίαρχον εἶναι. Οὑύτω τὸ δαίμονιον εἰς τὸν Κι- 
- 1 - 2 ͵ 

χέρωνος οἶχον ἐπανήνεγχε τὸ τέλος τῆς «Αντωνίου κολάσεως (Ἶ5). 

ἡ. δὰ. Τίτου, νοῦϑς οἰ-δρυὸβ 16 ομδριῦθ 501 168 ΒΟΌΓΟΘΒ ἀθ ἴὰ Κλ ὧδ 
ΟἸδόγοῃ. 

8. Τὸ παράπαν οὐδέ, τ... ΔΌΒΟΙατηΘηὐ Ρ85 Ταδηηθ. 
9. Καίσαρα, Δαρυβίθ. 
10. Τὸν δέ, ο611-οἱ, 16 ρουϊι- ἢ]8. 
11. Τὸν Καίσαρα ᾿δόντα (Τ᾿ ἀγαπῦ γα) οϑῦ 16 βυϊοὺ ἅὯθβ ᾿πῆη {85 λαβεῖν, 

διελθεῖν, οἷο, 
12. Α 16 Ὀαΐα1116 ἀ᾽ Αοὔϊαμῃ. 
18. ῬουΣ ὑπη6 ραγίϊθ 46 Ἰ᾽αππόθ 80 ἂν. 2.-Ὁ. 
14. Ἐφ᾽ οὗ, Ῥοπᾶδην 16 οομβαϊαὺ ἀπαμβὶ. 
15. 1,8 5618 δϑὺ αὰ6: 16 ἀθγῃΐον ἄθβ ομδυϊτηθηΐβ 46 βαρ Απίοῖπθ Ἰαἱ 

ἕαὺ ᾿πῆϊρῷ βὰν ἀπ ΟἸοόγοῃ. 

ΠΥ Ν Υ 
ὩΣ ΔΝ ....":Σ 

., 



ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ καὶ ΚΙΚΕΡΩ͂ΝΟΣ 

| ΣΥΓΚΡΊΣΙΣ 

ΟΗΑΡΙΤΉΙ, ΡΒΕΜΙΒΗ. 

ΕῚ - 
4 μὲν οὖν ἄξια μνήμης τῶν περὶ 4Ζημοσϑένους καὶ Κιχέρω- 

γος ἱστορουμένων εἰς τὴν ἡμετέραν ἀφῖχται γνῶσιν, ταῦτ᾽ ἐστίν. 
᾿ἀφειχὼς δὲ τὸ συγκρίνειν τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἕξιν αὐτῶν (ἢ), ἐχεῖ- 
γὺ μοι δοχῶ μὴ παρήσειν ἄρρητον, ὅτι “ημοσϑένης μὲν εἰς τὸ 
᾿δητοριχὸν ἐνέτεινε σιᾶν, ὅσον εἶχεν ἐχ φύσεως ἢ ἀσχήσεως λόγιον, 
ὑπερβαλλόμενος ἐναργείᾳ (5) μὲνωχαὶ δεινότητι τοὺς ἐπὶ τῶν ἀγώ- 
γων(8) χαὶ τῶν δικῶν συνεξεταζομένους, ὄγχῳ δὲ καὶ μεγαλοτιρε- 
πείᾳ τοὺς ἐπιδειχτιχούς (4), ἀχριβείᾳ δὲ καὶ τέχνῃ τοὺς σοφι- 
στάς(5)" Κιχέρων δέ, χαὶ βολυμαθης χαὶ ττοιχίλος τῇ τιερὶ τοὺς 
λόγους σπουδῇ γενόμενος, συντάξεις μὲν ἰδίας φιλοσόφους ἄπο- 
λέλοιτιεν οὐχ ὀλίγας εἰς τὸν ᾿Αχαδημαϊκὸν τρόπον(5), οὐ μὴν 
ἀλλὰ χαὶ διὰ τῶν πρὸς τὰς δίχας καὶ τοὺς ἀγῶνας γραφομένων 
λόγων δῆλός ἐστιν ἐμττειρίαν τινὰ γραμμάτων παρενδείχνυσϑαι 
βουλόμενος. 
Ἔστι δέ τις χαὶ τοῦ ἤϑους ἐν τοῖς λόγοις ἑκατέρου δίονψις ({). 

Ὁ μὲν γὰρ Δημοσϑένης, ἔξω παντὸς ὡραϊσμοῦ καὶ παιδιᾶς εἰς 
δεινότητα χαὶ σπουδὴν συνηγμένος, οὐχ ἐλλυχνίων ὄδωδεν, ὥσπερ 

ΟΝ. 111. γογ. 16 Ῥγϑυηὶο δ] πόα ἄὰ ΘΒΔΡ ΓΘ ΠῚ ἀθ ἴὰ Κὴῖ6 6 1)ὀγιοϑβἐΠιδηο. 
2. ΠΘηΥ8 ΔΙ ΙοΔγ Πμα5868 ἀόβηϊ Τ᾽ ἐνάργεια αἴπιδῖ: “ύναμές τις ὑπὸ τὰς αἷσ- 

ϑήσεις ἄγουσα τὰ λεγόμενα, 16 ἔαδοα!ό 46 σϑπαγθ 56 η51016. οα ἀοῃΐ οὴ ῬΆΓ]8. 
8. “γώνων, φγοοῦβ, βατίουν σγαπᾶ ργοοὶδ. 
4. Τοὺς ἐπιδειχτιχούς, 165 δαΐθυῦβ δρραυῦίθπαηῦ δὰ ζΘη76 ἀδτηοηβίγ δ , 

οἵ ΘΘΏΓΘ 4685 Ῥαπόργνιαι 8, ΟΥ̓ ΐΒοη5 ἔπη  ὈΓ 68, οἷο. 
ὅ. Τοὺς σο ἱστάς, 168 τηδῖνο8 46 τβόξοτίαυο. 
6. Εἰς τὸν ᾿“χαδημαϊχὸν τρόπον, ἄδη8 186 σθῆτ 48 14 ἠοιυοῖϊο Αοδαότηϊο. 
7. Ἔστι... δίοψις. Ατηγοῦ: «ἤδ α᾽ ανδυίαρο ρϑυύτοη δἰιβϑὶ γϑοὶν ἃ ἐγὰ- 

γϑῦβ ἸΘᾺγΒ 5068 αὐθίαθθ ἀπῦγο (6 ᾿ἰθὰν παίατο].» 
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ὁ Πυϑέας ἔσχωπιεεν (8), ἀλλ: ὑδροποσίας χαὶ φροντίδων χαὶ τῆς 

λέγομένης πιχρίας τοῦ τρόπου χαὶ στυγνώτητος " Κιχέρων δέ, 
σπιολλαχοῦ τῷ σχωτιτιχῷ πρὸς τὸ βωμολόχον ἐχφερόμενος, καὶ 
πράγματα σπουδῆς ἄξια γέλωτι χαὶ παιδιᾷ κατειρωνευόμενος ἐν 
ταῖς δίχαις εἰς τὸ χρειῶδες (9), ἠφείδει τοῦ ττρέποντος, ὥστιερ 
ἐν τῇ Καιλίου συνηγορίᾳ (19) " « Π]ηδὲν ἄτοπον ποιεῖν αὐτὸν ἐν 
τοσαύτῃ τρυφῇ καὶ ττολυτελείᾳ ταῖς ἡδοναῖς χρώμενον " τὸ γὰρ 
ὧν ἔξεστι μὴ μετέχειν, μανικὸν εἶναι" καὶ ταῦτα, ἐν ἡδονῇ τὸ 
εὐδαιμονοῦν ἐμφανέστατα τῶν φιλοσόφων τιϑεμένων.» 

““έγεται δὲ χαί, Κάτωνος ἸΠουρήναν διώχοντος (11), ὑτιατεύων 
ἀπολογεῖσϑαι καὶ πολλὰ διὰ τὸν Κάτωνα κωμῳδεῖν τὴν Στωϊχὴν 
αἵρεσιν ἐπὶ ταῖς ἀτοτείαις τῶν παραδόξων λεγομένων δογμάτων" 
γέλωτος δὲ λαμτιροῦ κατιόντος ἐκ τῶν τιεριεστώτων εἰς τοὺς δι- 
χαστάς, ἡσυχῆ διαμειδιάσας ὃ Κάτων πρὸς τοὺς παραχαϑημέ- 
γοὺυς εἰπεῖν" «(Ὡς γελοῖον (13), ὠ ἄνδρες, ἔχομεν ὕπατον.» 

“οχεῖ δὲ καὶ γέλωτος οἰχεῖος (13) ὃ Κικέρων γεγονέναι καὶ φι- 
λοσχώπτης, τό τε τπιρύσωπον αὐτοῦ μειδίαμα καὶ γαλήνην παρεῖχε. 
Τῷ δὲ “ημοσϑένους ἀεί τις ἐτιὴν σπουδή, καὶ τὸ φροντιστιχὸν τοῦ- 
τὸ χαὶ σύννουν οὐ ῥᾳδίως ἀπιέλειτιεν" ὅϑεν χαὶ δύσχολον αὐτὸν οἱ 
ἐχϑροὶ καὶ δύστροπον, ὡς αὐτὸς εἴρηχεν (3), ἀπεχάλουν προδήλως. 

« 

8, ον. Κὺε ἀ6 1)όηιοϑέϊιδγο, οἢ.. Ὑ τἱ. 
9. Εἰς τὸ χρειῶδες, δὰ Ὀοδοίη, δὰ τηοτηθηῦ οἱ ο᾽ δία! αὐ1]6. 
10. ῬΙυαίαγαι 8 π6 ΤῈ Πα Ρᾷ58 ἰοὶ ὑδχύπθ]!θυηθηῦ 168 ῬΆΓΟ]65 ἀθ ΟἸοόγομ. Οἱ. 

Ῥγο Μ. Οαοῖλο (χντι, ὃ 41): « ΑἸ νοϊυρέαϊβ οαλιϑα οηιηΐα΄ βαρτθγιἐθ8 [6 Εγ8 
αἰϊαογιῖ: πϑηθ αὖ ἰας ογαΐξίογἶβ᾽ ἐπι ριἐαἴγνο ογαὐξὲ ᾿μοηυΐηεβ γο[ρουιὲ: 
αἰδὲ ομηι υοἱρέαϊο ἀϊσηϊέαΐοηιν οον)ησομάαηι ριξαυεγινξ... Μεΐα θηΐηι πο- 
ὑὲβ διαγαϊηνοηία παΐξια ἔρϑα φοριῖξ, χιυΐδιι5 βορίζα υἱγένιβ δοηηϊυογϑέ ἔμέθυ- 
ἄιωη,. . .Σ ηυμϊξαγιονι γογιν }μουγυἰβοιηναγιν ναγιοξαΐονι ἀοαϊέ χα πορὶ πιοᾶο 
Ππαθς αοἰαδ (αἀοϊοδοογυ τα), 86 θέΐαηι 7αηι οογγουογαΐα οαρεογοίμν. Φπμαηιοῦγθηι 
8ὲ φυοηὶ {ογὲο ἐγηυοηογ 8 χὰ ἀϑρογη θέν" οοιἶῖ8 ριον ἐιαηοηι γθγμηι, ἤΟΉ 
οὔογα εἶϊο, πον ἑαοίνι, ποΉ. ϑαροῦο οαρίαΐξι", οαοϊμαας αὐνθυι8 οηιλθηι βαυΐ- 
ἐαέθηη, Ἰυμῖς 1 γηυϊηηὶ ὁ50 Γογΐαβδε δὲ ραιιοὶ 608 ργορίξιοβ, ρίογίιο ατξθηι ἴγα- 
ἐο8 γριέσϑιι.» 81 ῬΙαίαταιθ αναὶϊῦ θὰ 808 168 ΥΘᾺΧΣ 06 ΤΟΤΟΘδὰ Θ᾽. ὁοΓΊ- 
νϑηΐ 50η Ραγδ]]ὸ]θ, 11 ἢ θὰ οἷ ρᾷ8 Ἰαρό.51 βόνὀγθιηθηὺ 1 δαΐθαν. 

11. «Οαΐοῃ δοοαβαῖϊῦ 1,. Μαγομπα αἰ ΥΟΙΡ ΘΟΥΤΟΡα 16 ῬΘΆΡΙΘ Ρᾶ" 668 
αἰβυυ θα οηβ αἰ Υρθηῦ, ΡΟ 886 ἴα ΠΟΙ ΘΟη88] ἅγθο Θ᾽] ΠῈ8 (νΟΥ. 
γὲο ἄο ΟἸοόγον, ἃ ἴὰ ἔπι ἀὰὰ παρ. χιν). [1685 γα ]Π]θνθβ ἀοηῦ Ρᾶ0]6 Ρ]αἴαταπθ 
56 ἰτουνθηῦ δὰχ ΟΡ γ68 ΧΧΙΧ---ΧΧΧΙ ἀπ ἀἰβοοῦνβ ΡῬγῸ Μθηα.» Τι65 ποίδϑ8, 
--- σοττηθ 66116-ο], δηίσθ ρα Π]θτηθηΐβ οὐ 58η8 ἱπαϊοαύίοι αὐ ΟΠ ἱρῖπο, --- σα ῸΠ 
ἃ Τϑησοοηύγ 68 ρυδοδἀοιημηθηύ, οἠὐ ὁἐό διαργαηθδοβ ρὰν ΟἿ. α. ἃ 1 ἐαϊξίοη ἀθ 1ὰ 
γὲο ἀ6 Οἱοόγοη, αὰθ ἘῪ. ΠάθηΘν ἃ ρα ]1όθ, ἃ Ῥαγὶβ, ομδζ μθοοϊένθ, 1872, Η, ἃ. 

12. Δα ἰθηρ5᾽ ἀ6 ῬΙαύίαναμθ, γελοῖος, ααἱ, ἄδη8 ἰΪὰ θοπηΘ ἰᾶπρῖιθ αὐξίααθ, 
αναὶϊῦ γουϊὰ ἄϊρο βϑα]θιηθηΐ « ἃτηιβδηῦ», δὴ ὁίαϊν γϑπὰ ἃ ΔΥΟΙΡ, ΘΟΙΏΤΩΘ 
γἱαϊιοσυιζοιβ δὰ Ἰα ίη, ἀθὰχ 86π8, δαὶ αὐ ἃ αἰδ («Διηυϑαηΐ») οὺ οϑὶαὶ 46 
«του». Οδύομ 5᾽ δῥαϊθ ὅσου θὰ. Ἰαύίη: φμαηι τοι Ἰναδοηνι8 δοηβιι- 
ἴοηι.! ῬΙαίαναθθ ἃ Ρὰ, θη ὑγδαυϊβαμί, π6 ρᾶὰ85 σἂθθι ἴα Ῥ]αἰβδη θυ. 

18. Τέλωτος οἷχεῖος, ἰοτὺ ρουύδ ῬοὰΣ 16 ΤἾΡΘ. 
14. αὐτὸς εἴρηχεν. Ἄογ. 119 Ῥ|ρρίψιιο, ὃ 80: “έγοντας ὡς ἐγὼ μὲν 

ὕϑωρ πίνων εἰκότως δύστροπος καὶ δύυσχολός εἰμί τις ἄνϑρωπος. 



' 

Ἷ 
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ΟΗΑΡΙΤΈΕ ΠἹΙ. 

» ᾿ υ - , -»" » Ν ᾿ . - 

Ἔτι τοίνυν ἐν τοῖς συγγράμμασι κατιδεῖν ἔστι τὸν μὲν ἐμμελῶς 
χ 2 - -» ᾿ 

χαὶ ἀνεπαχϑῶς τῶν εἰς αὑτὸν ἁπτόμενον ἐγχωμίων, ὃτε τούτου 
ν » 3 ᾿ " - ᾿ 'δεήσαι (ἢ) πρὸς ἕτερόν τι μεῖζον, τἄλλα δὲ χαὶ εὐλαβῆ καὶ μέτριον " 

ἡ δὲ Κικέρωνος ἐν τοῖς λόγοις ἀμετρία τῆς περιαυτολογίαὰ ἀχρασίαν 
τινὰ κατηγόρει σιρὴς δόξαν βοῶντος, ὡς «Τὰ ὅπλα δεῖ τῇ τηβέν- 
νῳ χαὶ τῇ γλώττῃ τὴν ϑριαμβικὴν ὑτεείχειν δάφνην (5)..» ὙΤελευ- 
τῶν δ᾽ οὐ τὰ ἔργα χαὶ τὰς πράξεις μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοὺς λόγους 
ἐπήνει τοὺς εἰρημένους ὑφ᾽ αὑτοῦ κὰἀὶ γεγραμμένους, ὥσπερ ““4“»α- 
ξιιένει () χαὶ ᾿Ισοχράτει τοῖς σοφισταῖς διαμειρακιευόμενος (2), 
οὐ τὸν Ῥωμαίων δῆμον ἄγειν ἀξιῶν καὶ ὀρϑοῦν, 

Βριϑίύν, ὁπλιτοπάλαν, ϑάϊον ἀντιπάλοις (δ). 

ἸΙσχύειν μὲν γὰρ διὰ λόγου τὸν ττολιτευύμενον ἀναγχαῖον, ἄγα- 
πᾶν δ᾽ ἀγεννὲς χαὶ λιχνεύειν τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου δόξαν (δ). Ὅϑεν 
ἐιιβριϑέστερος ταύτῃ καὶ μεγαλοτιρεπτέστερος ὁ 4ημοσϑένης, τὴν 
μὲν αὑτοῦ δύναμιν ἐμπειρίαν τινὰ τιολλῆς δεομένην τῆς παρὰ 
τῶν ἀχροωμένων εὐνοίας (1) ἀττοφαινόμενος, ἀνελευϑέρους δὲ καὶ 
βαναύσους, ὥσπερ εἰσί, τοὺς ἐπὶ τούτῳ φυσωμένους (5) ἡγούμενος. 

6". 111 1. Ὅτε δεήσαι (οὐ ποη ὅταν δεήσῃ). ῬᾶγοΘ αὰ6, ἀδη8 ἁπτόμενον, 
οϑὺ οοπέθπα 6 τέ! 6 ἀἢ Ῥαββέ: ἭΠπτετο τῶν εἴς αὑτὸν ἐγχωμέων (ὡς ἔτι 
χαὶ νῦν ἐν τοῖς συγγράμμασι χατιδεῖν ἐστι). 

2. Τὰ ὅπλα... δάφνην. Τταδαοίϊοη πὰ γοὺ8 οὐ]ὸγθ ἀθ ΟἸοέγοι: Οεααηέ 
αὐηια ἰοσαο; ὀοηοοαξ Ἰαιίγοα Ἰακαϊὶ, ἄν Ἰθαπ6] Ρ] αἰαγαθθ 11881ὺ ἰησιαο δὰ 
1ἴθα ἀθ ἰαμαϊ. Τὰ Ἰθφοῖ ἰαιαΐ ἃ Ῥουτ 6116 18 ἐέτηοίρπαρθ 46. ΟἸσότομ [α]- 
ΠδτηΘ, αἱ ΘΟΙΠΙηΘηΐ6 06 γ6Υ8 ἀδη5 850} αἰβοούγβ ἦη) 1.. Ῥιβοηθηι, χχιχ---χχχ. 

8. ᾿ἀναξιμένε. 8. Απαχίτηδπθ ἄθ Τιδτηρβδαῖθ, νου. ἰῖὰ ποίθ 10 ἀὰ 
ΟΠδΡ. ΧΧσΙ 46 1ὰ Υέε αἪ 1)όηιοϑβέϊιδηο. 

4, “ιαμειρακιευόμεγος. Οοταῖ ἱπίογργὸύθ Ὀίθπ 66 τποῦ: Μἰειρακίου δίχην 
“πὸ γον χαὶ διερίζων. Τοῦτο γὰρ σημαίνει ἐνϑάδε ἡ διὰ πρόϑεσις. 

ΘΙ8 ἃ ἜΞΘΙΣ]ο, ἐἰγό απ ρῥἱὸδοθ ἀαουνα᾽ Βαϊ φῬογάπβ. 
θΘ. Θυϊη θη ἀρργόοίϊθ 16 σθῆσθ ἄἀθ νδῃϊξό 46 ΟἸἹοόγοῃ ἀνθὸ ρ]υ5 46 788- 

[6586 αἂθ ΡΙ]αίαγαπθ. ὙοΟΥ. 1ρηϑέξιέίοη, ογαίοῖγο, ΧΙ, τ, 17---26: «ΟἼἸοογο.. 
γΟγηὶ α 86 φεδίαγιηι ηἡϊαῦον σαὶ οἰοηιοηέϊαο ἐμέ ἕπ ογαϊϊοηῖθιιβ μέΐφιιο 
7αοίαίογ.» οἷο. 

7. ῬΙαίαταιθ 856 βοανίθπὺ ἰοὶ 48. 6ὁ6 ΡαββαθΘ αθ “Ῥόταοβυμὸπο ἀδπη5 16 α15- 
ΟΟυγ5. 46 1ὰ (ΟΜ ΟΉΉ6 (δ 271): Κἀχεῖν᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι τὴν ἐμὴν δεινότητα --τ 
ἔστω γὰρ (καίτοι ἔγωγ᾽ ὁρῶ τῆς τῶν λεγόντων δυνάμεως τοὺς ἀκούοντας τὸ 
πλεῖστον κυρίους " ὡς γὰρ ἂν ὑμεῖς ἀποδέξησϑε χαὶ πρὸς ἕχαστον ἔχητ᾽ εὐ- 
γοίας, οὕτως οἱ λέγων ἔδοξε φρογεῖν) . εἰ δ᾽ οὖν ἐστι χαὶ παρ᾽ ἐμοί τις ἐμ- 
πειρία τοιαύτη, χτλ. ᾿ 

8. «υσωμένους, Θμῆδ5 (αὈΤρΊ 611). 
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] -»" »" 

Ἥ μὲν οὖν ἐν τῷ δημηγορεῖν χαὶ πολιτεύεσϑαι δύναμις ὅμα- 
- ’  Ἶ - ο΄ Ν -“" [« 

λῶς ἀμφοτέροις ὑπιῆρξεν, ὥστε χαὶ τοὺς τῶν ὅπλων καὶ στρατο- 
χιέδων χυρίους δεῖσϑαι, ΖΦημοσϑένους μὲν Χάρητα() χαὶ “]οτεεί- 
ϑην(5) καὶ “εωσϑένην("), Κικέρωνος δὲ Πομπήϊον χαὶ Καίσαρα 

2 - - , " 

τὸν νέον, ὡς αὐτὸς ὃ Καῖσαρ ἐν τοῖς πρὸς ᾿2γρίπτιαν χαὶ Πῆαι- 
, ς ΄ 4 27) [ΟἹ ᾿ - , Χ , 

κήναν ὑπομνήμασιν(:) εἴρηχεν. Ὃ δὲ δοχεῖ μάλιστα χαὶ λέγεται 
,, 2 

τρόπον ἀνδρὸς ἐπιδειχνύναι χαὶ βασανίζειν, ἐξουσία καὶ ἀρχή, 
πᾶν πάϑος χινοῦσα χαὶ πᾶσαν ἀττοχαλύπιτουσα καχίαν (5), “1η- 

δ 2 - 3 ν 

μοσϑένει μὲν οὐχ ὑπῆρξεν, οὐδ᾽ ἔδωχε τοιαύτην διάττειραν ἕαυ- 
-»" 3 - -- »" α 2 “- -“ 

τοῦ, μηδεμίαν ἀρχὴν τῶν ἐπιφανῶν ἄρξας, ὃς οὐδὲ τῆς ὕφ᾽ αὑτοῦ 
συντεταγμένης ἐπὶ (Οίλιτετεον ἐστρατήγησε δυνάμεως " Κικέρων δὲ 

μ δ ᾿ ν' , Δ. ἜΣ ’ 2 , ᾿" 

ταμιεύσας μὲν εἰς Σιχελίαν, χαὶ ἀνϑύπατος εἰς Κιλικίαν χαὶ Κατι- 
3 τᾷ Ὡς - 2 

παδοχίαν ἀποσταλείς, --- ἐν ᾧ χαιρῷ, τῆς φιλοτιλουτίας ἀχμα- 
ῃ . - , - ς , «ς - 

ζούσης, χαὶ τῶν πεμτιομένων στρατηγῶν χαὶ ἡγεμόνων, ὡς τοῦ 
Ρ] - ,ὕ ΄ , 3 

χλέτιτειν ἀγεννοῦς Ὄντος, ἐπὶ τὸ ἁρπάζειν τρεπομένων, οὐ τὸ 
2 - - 2 » 

λαμβάνειν ἐδόχει δεινόν, ἀλλ᾽ ὁ μετρίως τοῦτο ττοιῶν ἡγατιᾶτο, --- 
Ν Ἁ ᾿] “ ξ 4 “ , Ύ ΄ ᾿ Ν , 

σιολλὴν μὲν ἐπίδειξιν. ὑπιεξροιψψίας χρημάτων ἐποιήσατο, σεολλὴν δὲ 
Ν 31: ) » - 

φιλανϑρωτιίας καὶ χρηστότητος. Εν αὐτῇ δὲ τῇ Ῥώμῃ λόγῳ μὲν 
ἀποδειχϑεὶς ὕπατος, ἐξουσίαν δὲ λαβὼν αὐτοχράτορος (6) χαὶ διχ- 

Ομ. ΠΙ.] 1. Ομαγϑβ, 815 46 ΤἈΘοομάγοβ, ἔαὺ βουανθηῦ θη ρ]ονό σομηπθ σό- 
Ὠ6ΙᾺ] ΤᾺΣ 165 Αὐμόμίθηβ ἀδὴ5 [65 ΘἼΙΘΥΥΘΒ 415 ἢγοηῦ ἀοραϊ5 507 Ἰυδαυ᾽ ὰ 
1ὰ Ἰουσμόθ ἀθ Ομπόγοπόθ (θη 988), ἅδη ἰδαὰ6}16 11 οοτητηαηᾶαϊς 166 
αὐμόμΊθηη6, ἀνθὸ ἄθιχ δαΐγοθ οὐ πόγχ δι1581 ἸΠΟΆΡΆΌ]65 αὰθ ἰὰἃϊ]. Μαὶρτό 
800 Ῥθὰ α᾽ Πα 1]οὐδ, 1] οαὐὺ ἰὼ οθδπμοθ ἀθ σϑιηροῦίθι αἀπθ]α 08 βασοὺὸβ ἀΔ:8 
βῶ ΟΔΥΤΊΟΤ 6. ΤῊ] 1 ΔΊΓΘ. 

2. ῬΙορ 6, ἀ6 δαπίατη, οοπαυϊδὶῦ ἀπ ΘΟ]ΟΏΪΘ αὐμόῃίθηπθ, πὶ τα Π]Πθὰ ὰ 
1Υ8 5βἰὸο16, ἀδη5 ἰὰ Ομουβοπὸβο Ὧθ ΤΏγραοο, ααἱ δίαϊύ αἰ 4116 ῸὉ5 ἀπὸ Ἀποίθημηθ 
ῬΟΒΒΘββίοῃ αὐμόπίθηηθ; 1] σαθεσουα α8η5 οοὐέθ οοηὐγέθ οοηΐγθ ῬὮΠΠΡΡΘ οἵ 
Ἰὼ ν1116Ὸ Ὧθ Οδγάϊθ, δ]]όθ 46 οθ τοὶ (842---841). 186 αἰβοοῦσβ 46 όπιο- 
βϑμδῃηθ 8:7 ἴδ8 αἢαῖγεβ (Ἃ ΟἸιογϑογνιῦδα ἃ 6 ργομοποό θῃ 88 ἴδνυθαν ἰδ η8 
1᾽ ἀΒΒθι 166 ἀὰ ῬΡϑαρ]θ. 

8. ΒῸ. [Ιιδοβύμὸμπθ, νου. 16 ποίθ 2 ἂὰ οἢ. χχυπ ἀθ ἰὰ γὲε (6 1)έ- 
ηιοϑίϊιδηο. ' 

4, ϑαόίζοπο (Δειρσιιδίο, 88) « .... Ἐῤ αἰΐϊαυσα 126 υἱέα δια, ἀπατα ὑγθάθοϊτη 
ΠΡγῖ8, Ομηθαυῖοο θη ΒΘΙΟ ὦ Π60 υἱύνα, δχροβαϊδ.» Οἵ, ἴὰ ποία 1 ἀὰ 
οἷ᾽. χων ἀθ 16 γὲο (6 ΟἸδόγοΉ. 

ὅ, Βοῦνθηὶν ἀθ ΒΌΡΒοΟ]6 (4 ηπέέρονο, Υ. 17---177): “Ἱμήχανον δὲ παντὸς 
ἀνδρὸς ἐχμαϑεῖν 1 ψυχήν τε χαὶ φρόνημα χαὶ γνώμην, πρὶν ἂν 1 ἀρχαῖς τε 
χαὶ γόμοισιν “ἐντριβὴς φανῇ. 

6. «“ὐτοχράτορος, ἃ ἊΠ ΘΙΏΡΘΓΘΌΓ. ΡΙαΐαταυθ ΘΟΙΩΡΆΙΒ 16 Ρουγοὶν, 46. ΟἸοόύ- 
ΤῸΝ ροπᾶαμὺ 1᾿δηπόθ 46 800 οομῃϑαϊαῦ ἃ οθἰαὶ (68 ΘΠ ΡΟΓΘΌΤΒ 4] γ᾽ ϑαΐ 
ΡΒ ἰαγά. : 
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’ ᾿ " " " ᾿ Β] ’ -“ ΓΙ 

τάτορος ἐπὶ τοὺς περὶ Κατιλίναν, ἐμαρτύρησε τῷ Πλάτωνι μαν- 
τευομένῳ παῦλαν ἕξειν. χαχῶν τὰς πόλεις, ὅταν εἰς ταὐτὸ δύνα- 
μὶς τὲ μεγάλη καὶ φρόνησις ἔχ τινος τύχης χρηστῆς ἀπαντήσῃ 

μετὰ δικαιοσύνης (Ἴ). 
“Χρηματίσασϑαι τοίνυν ἀπὸ τοῦ λέγου “ημοσϑένης μὲν ἐπι- 

ψψόγως λέγεται, λογογραφῶν χρύφα τοῖς περὶ Φορμίωνα καὶ ᾿4“πολ- 

λόδωρον ἀντιδίχοις, καὶ διαβληϑεὶς μὲν ἐπὶ τοῖς βασιλικοῖς χρή- 
7) ἤμρν. ᾿ φὸιν, ἿἙὮ , 8 ἊΣ " . ν , 

μασιν, ὀφλὼν δὲ τῶν -“ρπαλείων (8). Εἰ δὲ ταῦτα τοὺς γράφοντας 
2 , ΄ , ν κ 

(οὐχ ὀλίγοι δ' εἰσί) ψεύδεσϑαι φαίημεν, ἀλλ᾽ ὅτι γε πρὸς δωρεὰς 
Ἷ ν , . - ’ }] ᾿ ,ὔ 

βασιλέων σὺν χάριτι χαὶ τιμῇ διδομένας ἀντιβλέψαι “ημοσϑένης 
2 ᾽ν ον 9 2. Ὑ" - ΡΥ 2 , , 

οὐχ ἂν ἐτόλμησεν (9), οὐδ᾽ ἣν τοῦτο ἔργον ἀνϑρώπου δανείζοντος 
ἐπὲ ναυτιχοῖς ([9), ἀμήχανον ἀντειττεῖν. Περὶ δὲ Κικέρωνος, ὅτι 
χαί Σικελιωτῶν ἀγορανομοῦντι χαὶ βασιλέως τοῦ Καππαδοχῶν 
ἀνϑυπατεύοντι χαὶ τῶν ἐν “Ῥώμῃ φίλων, ὅτε τῆς πόλεως ἐξέ- 
πιτιτε, δωρουμένων τεολλὰ χαὶ δεομένων λαβεῖν ἀντέσχεν, εἴρηται. 

ΟΗΑΡΙΤΉᾺ ΤΥ. 

Καὶ μὴν ἣ γε φυγὴ τῷ μὲν αἰσχρᾶς χλοτιῆς ἁλόντι συνέπεσε, 
τῷ δὲ διὰ χάλλιστον ἔργον ἀνϑρώπους ἀλιτηρίους τῆς πατρίδος 
ἐχχόψαντι. Διὸ τοῦ μὲν οὐδεὶς λόγος ἐχτιίχτοντος " ἐφ' ᾧ ({) δ᾽ 
ἡ σύγχλητος ἐσθῆτά τὲ διήλλαξε χαὶ πένϑος ἔσχε χαὶ γνώμην 
ς , 2 ν Ε] - ᾽ δι ἃ ’ ὌΝ , ν 4 

ὑπὲρ οὐδενὸς εἰπεῖν ἐπείσϑη πρότερον ἢ Κιχέρωνι τὴν χαϑοδὸν 
᾿ 9 Ν ’ ᾿- ν Ρ] -" ΞΕ ’ ΄ 

ψηφίσασϑαι(3).. Τὴν μέντοι φυγὴν ἀργῶς ὁ Κιχέρων διήνεγχεν 

7. ῬΙαίοῃ (Βέρειθιίᾳιιε, 1. Υ, οἰ. ἄντ, Ρ. 478 ): Ἐὰν μὴ ἢ οἱ φιλόσο- 
φοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλεῖς τε νῦν λεγόμενοι χαὶ δυγνά- 
σται φιλοσοφήσωσι. γνησίως τε χαὶ ἱκαγῶς χαὶ τοῦτο εἷς ταὐτὸν ξυμπέσῃ, 
δύναμίς τε πολιτιχὴ χαὶ φιλοσοιία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων. χωρὶς ἐφ᾽ 
ἑχάτερον αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποχλεισϑῶσιν, οὐκ ἔστι καχῶν παῦ- 
λα, ὦ φίλε Γλαύχων, ταῖς πόλεσι, δοχῶ δ᾽ οὐδὲ τῷ ἀνϑρωπίνῳ γένει. ΟΟἸΩΡ. 
Θποοτθ ἰὰ 15 Ἰοίίτϑ 46 ΡΙαύίοῃ (φαρϑ 890 ): Οὐχ ἄν ποτὲ γένοιτο εὐδαί- 
μων οὔτε πόλις οὔτ᾽ , ἀνὴρ οὐδείς, ὃ ὃς ἂν μὴ μετὰ φρονήσεως ὑπὸ δικαιοσύνῃ 
διαγάγῃ τὸν βίον, ἤτοι ἐν αὑτῷ χεχτημένος ἢ ὁσίων ἀνδρῶν ἀρχόντων ἐν 
ἤϑεσι τραφείς τε καὶ παιδευϑεὶς ἐχϑδίχως. 

8. ον. γῖὴε 46 1)έγιοδίϊιδηε, ΟΒδΡ. χυ οὐ Χχυ---χχσυι. 
9. Ἂν ἐτόλμησεν. ον. ἴα ποίθ 10 ἅἄὰ ὁ. Χχχχν 4θ ἴὰ γὲδ 46 ΟἹοέγοη. 
10. Ζανείζειν ἐπὶ ναυτικοῖς, Ῥγδίον ἃ ἰα 47Ό886, ο᾽ δδἰ-ἃτ-αἴτθ 8ὺ1} 65. πᾶ- 

ὙΪΓΕῈΒ ἀθ σΟΙΠΠΘΓῸ6 αἱ βουυθηῦ ἀθ ρσαρθ ἃ ἰὰ ογόδποο. Οδθέξθ βογίθ 46 5ρὅ- 
ου]αύίοπ ταρρογίαϊθ ἀθ στοβ ἱπίόγδέβ. “ 

ΘΟ". 17.] 1. Τοῦ μὲν, Ἰ᾽.η, Πόπηοβιμὸπθ. Ἐφ᾽ ᾧ δέ, Ῥοὺν 1᾽δαίγθ, ΡοὺΣ 
ΟἸοόγοη. 

. Ὡ. ΥοΥ. 165 ὁμᾶρ. ΧΧχὶ οὖ. χχχὶπ ἀθ ἴα Κὶὲ᾽ 46 ΟἸδφέγοη. 
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᾿ ν [2 “ 

ὃν Παχεδονίᾳ καϑήμενος, τῷ δὲ “ημοσϑένει χαὶ ἡ φυγὴ μέρος 
’ ἴω , , ΄ 

μέγα τῆς πολιτείας γέγονε (ὃ). Συναγωνιζόμενος γάρ, ὡς εἴρηται, 
τοῖς “Ἕλλησι χαὶ τοὺς Παχεδόνων πρέσβεις ἐξελαύνων ἐπήρχετο 
τὰς πόλεις, πολὺ βελτίων Θεμιστοχλέους καὶ ᾿“2λκιβιάδου τιαρὰ 

2 . 

τὰς αὐτὰς τύχας διαφανεὶς πολίτης (4) " καὶ μέντοι, χαὶ χατελϑὼν 
3 ν ᾿ , 

᾿αὖϑις ξαυτὸν ἐπιέδωχεν εἰς τὴν αὐτὴν ταύτην πολιτείαν, καὶ διε- 
τέλει πολεμῶν πρὸς ᾿ΑἸντίτιατρον χαὶ Παχεδόνας. Κιχέρωνα δ᾽ 
ὠνείδισεν ἐν τῇ βουλῇ “Ταίλιος (Π), αἱ γου Καί ὑσατεί ν τῇ ἢ «Δαίλιος (5), αἰτουμένου Καίσαρος ὑπατείαν 

ν" , -" -- ’ ᾽ 2) 

σιαρὰ νόμον, οὑζέω γενειῶντος (5), σιωττῇ χαϑήμενον (ἴ). ἔγραφε 
δὲ χαὶ Βροῦτος (8) ἐγκαλῶν ὡς μείζονα χαὶ βαϑυτέραν γτετταιδο- 
τριβηκότι τυραννίδα τῆς ὑφ᾽ αὑτοῦ χαταλυϑείσης. 

ΟΗΑΡΙΤΉᾺ Υ.- 

᾿Επὶ πᾶσι δέ(), τῆς τελευτῆς τὸν μὲν οἰχτίσαι τις ἂν(3), ἄν- 

ὅρα πρεσβύτην δι’ ἀγέννειαν(3) ὑπὸ οἰκετῶν ἄνω καὶ χάτω σπτερι- 
φερόμενον χαὶ φεύγοντα(4) τὸν ϑάνατον χαὶ ἀποχρυτιτόμενον() 
τοὺς οὐ πολὺ πρὸ τῆς φύσεως (5) ἥχοντας ἐπ᾽ αὐτόν, εἶτ᾽ ἀπο- 
σφαγέντα " τοῦ δ', εἰ χαὶ μιχρὰ πρὸς τὴν ἱχεσίαν ἐνέδωχεν (7), 
ἀγαστὴ μὲν ἡ παρασχευὴ τοῦ φαρμάχου χαὶ τήρησις, ἀγαστὴ δ᾽ 

8. ον. γὲ6 ἄο ΟἸοδόγογ, ΟἿ. Χχχτὶ οὐ ΚΓο (6 Τ)ὀηιοδίϊιδηο, οἷι. χχυτι. 
4, Πολὺ βελτίων..... διαφαγεὶς πολίτης. Ατηγοῦ: «Ἐπ᾿ αὐον [αϊδαπὲ 1] 56 

ταοηΐτα Ὀίδθῃ τηθ  ΠΘῸΣ οἰζογθη 46 ὯΘ Γοϊγθηὺ ᾿ΤΠΘπ βίο οἶθβ ἢν ΑἸοϊ θ᾽ α 68 
Θἢ ῬΔΊΘ1116 ἑογίαπθ» (παρὰ τὰς αὐτὰς τύχας). 

ὃ. «Ταιλίουι ῬΥΟΡΔΌΙΘΙηθῦ Τθοῖαβ 1,8611ὰ5, ᾿ἰΙραξοπαπῦ ἄἀθ Ῥοτχηρόθ οἵ, 
ῬΙὰ8 ἰδγα, δᾶνουβαίγ α᾽ ΑὨζοΐηθ. 

6. Οὔπω γενειῶντος. Ατηγοῦ: «Ἐπ δᾶρθ 4] π᾽ανοϊέ. ϑῃοοσδ ΡΟ] δασαῃ 
ἀθ Ῥαγθθ» (1] 5 αρὶὺ α᾽ Οοίανο, Καίσαρος). 

7. Σιωπῇ χαϑήμεγον. Ατηγοῦ: «6 66. 4} (ΟἸοόγοῃ) 56. ἑθποὶξ ΘΟΥ 5808 
ταοὺ αἴρθ.» Μϑαῖβ νογϑζ, ἀδὴ8 1ἴὰ γε (6 ΟἸφόγομ, 1ὰ ποθ 2 ἃ οἷ. ΧΕΙ. 

8. ΟοΥγθϑρομπάδμποθ 46 ΟἸοόγομ ἄνθὸ Βνγαύΐαβ, Πν. θὲ, Ἰοξέσθ χυπ (88 Βνὰ- 
ὑπ8 ἃ ΟἸΟΘΓΌΠ), ὃ.3: «(ἱά ἸοῈ ηυιὶ ργοαοϑί, οἱ πιόγοο8 ΑἩϊοηϊὶ ΟΡΡΥεβϑὲ ρο8- 
αἱέυν" ἦν. Αηπέορὶ ἰοσιη, βιιοοο88ῖο, δὲ 8ὲ υἱηάοο; ἐϊῖιι5 ηιαϊὲ αὐιοίον οαδεϊεϊξ αἰξογῖινι8 
{ιωνααγιοηΐιηι οὐ γασίοσοδ Ἰναϑῖξιιγὶ αἰξίογε8 (βαϑύτεραν τυραννίδα), 8ὲ ραϊιαηιι.» 

Ομ. Υ.] 1. Ἐπὶ πᾶσι δέ, οὐ «ἀργὸβ ἰοαΐ» (Ατηγοί), δπῆπ. 
2. Οῃ αν οὴ ρ͵θο ΘΟπηπη8 6. ἔρδηςαῖθ: Ρ] αἰ πᾶσ ἀπ] απ ἀη 46 ααθ]αὰθ 

6Πο56, οἰχτίζω (ου οὐχτείρω) τινά τιγος. Ν 
8. “ι' ἀγέννειαν, οὔ ἐϊηιϊαϊξαζοηι. 
4, «Ῥεύγοντα, ΘΒουομδηῦ ἃ [Ὸ]Γ, 
ὅ. ἀποχρυπτόμενγον, 86. ὁδομδηῦ ΡΟῸΣ ὁοἤΔΡΡΕΙ ἃ. 
60. Πρὸ τῆς φύσεως, ανδηὺ 16 ὑθυτηθ παῦαγθὶ 46 568 ἦουτγβ. 
7. Ἡότηοβθμδηθ 5 δἰαϊῦ γόϊαριό ἀδπ5 1᾿δ8]6 6 Ῥοβίαοῃ ἃ Οδ᾽δαγὶθ (νον. 

Ϊὰ γὲς ἄ6 1)όηνοϑίϊιδηνο, οι. ΧΧΙΧ). 
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ἡ χρῆσις " ὅτι, τοῦ ϑεοῖ μὴ παρασχόντος αὐτῷ τὴν ἀσυλίαν, 
,, ὥσπερ ἐπὶ μείζονα βωμὸν χαταφιγών, ἐχ τῶν ὕτιλων χαὶ τῶν 
δορυφόρων λαβὼν ἑαυτὸν ᾧχετο, τῖς ᾿Αντιτιάτρου καταγελάσας 
ὠμότητος (δ). 

8. Ὅτι, τοῦ ϑεοῦ... ὠμότητος. Ἀτηγοῦ: «Οδὴῦ ῥαϊδ αα}} πὸ ρ]αϊβοῖς 
Ῥᾶὰβ δὰ αἴθὰ Νορύμππθ αα᾽}} Ἰουϊδὺ ἀθ Ἰὰ ἔγβαμοηΐβο 46 βοὴ δαΐοὶ, 11 οαὐὺ τ6- 
ΘΟΌΓΒ, ΡΔΤ ΤὨΔΏΙΘΓΘ (6 αἰτθ, ἃ πη6 ρὶυβ ργαπάθ, ααἱ οϑὺ ἰὰ τηοσὺν οὐ 5Ὗ 

: Θἢ 8118, δὴ 86 {ϊγαηῦ ΒΟΥ ΤΏΘΒΙη6 ΠΟΙΒ (165 Τη81η8 οὖ (168 ΔΙΊΏ65 (165 βίο! 1068 
ἀπ γτᾶμ, οὖ 86 πιοοαπδπὺ (6 ἴὰ ογαδαϊζό α᾽ Αμέ!ραΐου.» 



ΟΠ ΟΝ 

Ὲ ΤΑ ΥἹΕ ΒΕ ΟἸΟΙ͂ΒΟΝ 

ῬΡΑΒΝ ΡῬΕΤΆΒΟΥΕ,. 

ΡΙαίαταπθ, ααἱ, ροπαδηΐ 565 γουαρθ8 θη 1{4}16, ἀγαὶδ ΔΡΡΥΪΒ ΡΓῈΒ5 
Οὐ πιοΐη5 ἃ ἰοπα [ἃ ἰδηρῖιθ ἀπ ρᾶγ8, Π6. 86 τηῖξ βόυθαβοπιθηΐ ἃ 
1:6 ἰὰ όταν Ἰαὐΐηθ αὐ ἀρτὸθβ 41] 56 {αὐ τοιϊτό, ἃ 1 ἂσθ 46 
απαταπίθ- οἶπα ἃ οἰπαθδηΐθ 8η8, ἄδη8 88. γ11}16 παία!ο 46 ΟΠπόγομῃέθ, 
ῬΟὰ π᾿ Θ ἢ Ρ]15 θουσοΥ ἀόβογπιαῖβ 1υδαυ ἃ [ὰ ἤμ ἀθ 565. 1018 ({). 
1. ΘΟΙ]Θοὕοη ἀ65 ῦντοβ (6 ΟἸοότοη 56 ἐγτοῦγναῖί, ἀδη8 66. [θη 08, 
ΡῬΙὰ5. δὰ Ομ θ]ού απ ποιδ Π6 1ὰ ροββόδοῃβ ἃ ρῥγόβθηϊ(3). ΡΙὰ- 
ἰάταπθ ἀγαῖΐ- 1} ἰοαύ ΟἸοότοη ἀδηβ 88. ΙθΠοἰπὸαπθ ἢ Π| 16 ρουγαίί, 
511 16 νοι]αϊί. Ο61165 ραυθϊθ5 46 565 οαντοϑ δ. {-1} ἰπο8 Ὁ ΟἿ δβί 
ὁ6 41] οδί ἀπ" Π0116 δυ)ουτά αὶ ἀθ βαγοῖγ δὰ 1π8ί6. ΤΟΙῸΪΟΌΥΒ 
οἈ{-1} αα᾽θη ΡΒ ΘΒ. ΘΠ αγΟἱ 8 46 565 ὈΙΟΟΤΆΡ ἢ Ἶ65, 1 Ῥαγ]6 ἀ68 
Οαγαρο5. Θῃ ρόπόιϊα] (8), οἱ, αἰ δαΐγοβ. ἴοῖ5, ἀθ οϑυζαῖ 8 ΟὈΥΓΆΡΘΑ 

6. ΡΥ ΘΙ ]Π16 ἀπ ργαπᾶ οταίθαιν τομηδίη, οοπηθ. ἀπο απ ἢ ααὶ 
165 ἃ ριδίαπόβ. ΟΠ όϊβϑαμύ ἃ ἀπ βϑηςπιοηΐ (6 τόβουνο απὶ θ0η- 
γἱθηῦ ἃ ἂπ ὀἰγδηροΥ, 1] 5᾽ δρϑίϊθηϊ, 1] οδϑὲ νταὶ, α ΠΟ ΘΙ ἈΠῸ 
ΘΟΙΠρΔΙΔΙΒοη ἀπ βίγ]6 ἀρ ΟἸοόγοιι ἀνθὸ Ὁ6]ὰ1 4ἀ6 Π)όιποβίμὸπο; 
Πα ἷ8 ΟἹ Βθηΐ ρΡουγίαῃί 41᾿}} 16 οΘοπηδῖν οἱ 46, 511] τόβϑιγϑ 500 

1. ὙοΟΥΘΖ οἱ -ἀθββὰβ 165 ποίθβ 2 οὐ 8 ἄθ ἴὰ βαρ 808, οὐ 16 Ῥαββαρθ ἀθ ἴδ 
γὲο (ὁ Π)όηιοβίϊιδηα απ] 80. ὑθυτηϊηθ αἰηβὶ (οΠᾶρ. πΠ): Ὀνέ ποτὲ χαὶ πόρρω 
τῆς ἡλιχίας ἠρξάμεθα Ῥωμαϊκοῖς συντάγμασιν ἐντυγχάνειν. 

2. ΥΟΥ͂. ῬᾺΡ ΘΧΘΙΊΡΙΘ, οἰ -ἀθββοιβ, ρᾶρϑβ 49] -- 492, 168 τὸ5 2, 8, 4, 8, 9. 
8. γέρο ἄε Οἰοόγονν, οἴναρ. χχιν: ἀἱπήλλαχτο τοῦ φϑονεῖν ἑτέροις, ἀφϑονώ- 

τατος ὧν ἐν τῷ τοὺς πρὸ αὐτοῦ χαὶ τοὺς χαϑ' αὑτὸν ἄνδρας ἐγχωμιάζειν, 

ὡς ἐκ τῶν συγγραμμάτων λαβεῖν ἔστι. 
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ΔΡΡΙδοἰαἰΐοι 5} 16 ἰα] θη 46 ΟἸοόγομ, ἢ] πΘἢ ἃ ρᾶβ ποῖ η8 Τ6Π|- 
Ρογίό ἀθ ἰὰ Ἰθοίισθ ἀθ οί δαΐθαν 1ΠῸ ἱπ ΡΤ Θββίο ῬΘΙΒΟΠΠΘΙ]16 (Π). 

Ῥδπβ ΡΙυβίθατβ ραβϑαροβ ἀ6 ἴὰ λ0 δ ΟἸοέγομ, ΟἸοότοῃ οϑί 
οχρσγθϑβέόιηθηξ οἰξέ: 

1. Ομαριίτο νι. ΡΙαἰβαπίθ ἀνοηΐασθ ἄἀθ ΟἸθόσοη. ἃ 500 ΤϑίοαΣ 
ἀθ 510116 (γελοῖόν τι παϑεῖν φησι.) 

2. Ομαριο χα. ἀρργόοϊδίοη ἀπ οαγδοίδνο ἀθ ΄ὰ ἰδιυπηθ 46 
Οἰοότοι, Τογθηΐία (χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ἄλλως ἣν τιρᾳεῖά τις χτλ., ὡς 
αὐτός φησιν ὃ Κιχέρων). 

8. ΟΠαριίτθ χχιν. Φυροιηθηΐ Ὧ4θ ΟἸοότομ. 8π: Πόιποβίμὸομῃθ, 
Τογηνέαγο ἐπέογίηι 1)οηιοδίἠοηοην (καίτοι τινὲς τῶν προσποιοῦ μέ- 
γωὼν δημοσϑενίζειν ἐπιφύονται φωνῇ τοῦ Κιχέρωνος, ἣν εν τινὰ 

τῶν ἑταίρων ἔϑηχεν ἐν ἐπιστολῇ γράψας). 

4. Μδιηθ ομαριίτο, ἀπ ρθὰ ρ]ὰ5 θᾳ5. Α ῬΙΌΡΟΒ ἀπ ἀτοὶ 46 
οἶτό τοτηδῖπθ δοοοσάό ἃ Οταίίρρο, οἱ ἀ ἀπὸ ἀΟΠΠόγαίου 46 Τ᾽ Ατόο- 
Ρᾶσθ ΡῬγΪ56. 6ῃ Τ᾿ ΠΟΠΠΘῸΣ ἀπ τηδπηθ, ἐπιστολαὶ τιερὶ τούτων Κι- 
χέρωνός εἰσι τερὸς «Ηρώδην. Ῥαΐβ: “Ετέραι δὲ πρὸς τὸν υἱόν, ἐγ- 
χελευομένου συμφιλοσοφεῖν Κρατίστπῳ. - 

ὅ, Ομαριίο χχχῖπ. Επἐποιβίαβιηθ 4 1 1Π{4116 1015 ἀπ τϑίοαῦ 
αἰ Ἔχ} ἀ6 ΟἸοόγου. (ἔφη γὰρ αὑτὸν ἐπὶ τῶν ὦμων τὴν ᾿Ιταλίαν 
φέρουσαν εἰς τὴν “Ῥώμην εἰσενεγχεῖν). 

0. Ομαριτο χχχνπ. [ηδόοϊβίουῃ. ἀθ ΟἸθόγσοηῃ. ἂχ τπομιθηΐ (6 
᾿Θχρ]οβίοπ (6 1ὰ ϑθυτο οἰγὴ]θ οπίτο Οέβαν. οὐ Ροιηρόβ (τὰ μὲν 
οὖν ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς γεγραμμένα τοιαῦτά ἐστι). 

7. Ῥαγαϊίδῖο, ΟΠ αρ᾿ γα τὺ : Κιχέρων δὲ τιολλαχοῦ.... πράγματα 
σπουδῆς ἄξια γέλωτι χαὶ παιδιᾷ κατειρωνευόμενος ἐν ταῖς δίκαις 
εἰς τὸ χρειῶδες, ἠφείδει τοῦ πρέποντος ὥσπερ ἕν τῇ Καιλίου 

συνηγορίᾳ " « Π]ηδὲν ἄτοπον ποιεῖν χτλ.» 

1 οδύ ἀἰδαΐτοβ Θπασο β οἱ, β58η5 απ 16 ποπὶ 46 ΟἸοόγοη βοιΐ 
ΡΙΟΠποπού, 11 θη οϑύ ρᾶ8 τη] η8 οθυίαίη απ ΟἸοθέσοη δὲ [ἃ 
Βοιτοο 46 Ρ]αίαταιμθ. ΕΣΧΘΠΙΡΙ65: 

1. ῬΔῚ ΘΧΘρΡ]6, ἀδηβ 18 Ργόδτηθα]6 ΘΟΤΉ μη δχΧ 165 46 Πέπιοβἐμὸμθ 
οὐ ἀθ Οἰοέγοῃ (ὁ. π): Κάλλους δὲ “Ῥωμαϊκῆς ἀπαγγελίας καὶ τάχους αἷ- 
σϑάνεσϑαι καὶ μεταφορᾶς ὀνομάτων χαὶ ἁρμονίας χαὶ τῶν ἄλλων, οἷς ὃ λόγος 
ἀγάλλεται, χάριεν μὲν ἡγούμεϑα χαὶ οὐχ ἀτ ερπές" ἡ δὲ πρὸς τοῦτο 
μελέτη χτλ. Ραΐδ, 'ἂπ Ρθὰ ΡῬΙὰβ Ὀὰ8 (6}. τη): τὸ δὲ τοὺς λόγους ἀντεξετάζειν 
καὶ ὑποφαίνεσϑαι πότερος ἡδίων ἢ δεινότερος εἰπεῖν, ἐάσωμεν. Κἀχεῖ γάρ, 
ὥς φησιν ὁ Ἴων, δελφῖνος ἐν χέρσῳ βία. Ῥαταϊδῖο (εῃ. τὴ: ἜΕτι τοίνυν ἐν 
τοῖς συγγράμμασι κατιδεῖν ἔστι τὸν μὲν (ο.-ἃ-α, “Ἰημοσϑένην) χτλ. " ἡ δὲ 
Κικέρωνος ἐν τοῖς λίγοις ἀμετρία τῆς περιαυτολογίας ἀχρασίαν τινὰ κατηγο- 
ρεῖ πρὸς δόξαν κτλ. 
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8, Οιαρίἑτο χν. ᾿ρίβοάθ 4685 1θϑεγοθ. ΔΠΟΠΥΠΙΘΒ ἸΟΓ5. 46 ἴὰ ὁ0πη- 
Βρ ταῦοη ἀθ Οὐδ πα. [ἃ βοῦτοθ, ἀδηθ οοὺ ϑηᾶτγοϊὶ Ὧ6 1ὰ Κλ 
46 ΟἸοόγογῃ, π᾿ ϑϑὺ ρᾷ85 ἱπαϊαπόθ; τηδῖβ, ἀἀπ5 ἰἴὰ Κὶὲε (6 (ὐγαδβϑ8ιι8, 
οη 1ἰξ 16 πηῦπιθ τόοϊϊ, ααὶ ΘΟΙΠΙΏΒΠΘΘ. ΘῊ 668 ἰοΙη68: Εν δὲ τῷ 
Περὶ ὑπατείας ὃ Κικέρων νύχτωρ φησὶ τὸν Κράσσον ἀφιχέ- 
σϑαι χτλ. 

9, Ομαρίίτο χχ. Ῥιοᾶϊρο ἀθ 1ὰ ἤδη ααἱ 5᾽ ὁὀδῃοθ ἰοαΐ ἃ 
ΟΟὰΡ ἀπῃ ἴδθα ββοιρί. ΠΠ π᾿ οϑύ ρᾷ8 ααθϑίϊοῃ ἀθ ο6 ρῥτοᾶϊρο ἀδη8 
ΟΘῸΧ 665 Δυΐ6 5 ἢ βίο ΊΘη5. 46 ἴα οοπ]αταίίου 46 ΟΠ Π πα ααἱ βοηΐ 
Ρδιγθηπ8 ᾿πϑαυ ὰ ποι8. Π΄δαΐγο ραιΐ, ϑϑυνίαβ ποὰ5. ΔΡΡΙΘΠα 486 
ΟἸοόγομ 1᾿ ναὶ ταοοηξό ἄδηβ 16 ρΡοόιηθ 41} γαῖ 1α]-τπηᾶπηθ οοΙη- 
Ροβό 126 οογιϑιιϊαίν, 5.0. ΟἿ Τϑιηᾶτα 6 Ὀΐθη απθίαπθ γα δίοη, Θἢ 
ραβϑαηΐ ἀὰ τόοϊέ 46 ῬΙπίασαιθ ἃ οδἷαὶ 46 ϑϑυνίαϑ, τη815. 1] οϑί 
Ὀῖθη Ῥθὰ ΟΥΌΥΔΌΪΘ αἀ ὁ6 πηδιηθ ρῬτοαϊρθ 856 βοῖζ τϑρτοάαϊΐ ἄθαχ 
δηπόθβ 46 ϑι1{6 5015 165 γϑιχ (6 Τουθηίία, οὐ 1] οϑί το μ 6 
α᾽ δαπηοίίθ απ 6 γόοϊ ἡ οϑί Ἰόρογοιηθηΐ αἱδόγό, ρᾶγ βυϊΐθ ἀ ἼΠΘ 
ἴαπίθ (6 πηόπιοϊτο, 5010 ΟΠ. 1η, 501} οἰ6 2 1᾿ δαί δαΐθαν. Υἱοὶ 
66 απ α1 ϑϑυγίπβ (ἃ ρύόροβ ἄπ νοῖβ 106 Ὧ6 ἰὰ Ὑ1Π|9 Πρίοριο): 
«Προ τἰφογὶ Οὐϊσογοηὴβ αοϊέμ}" οογἐϊγίδ56: οὐν ροϑδέ ρογαοίμηιν βαογί- 
ἤούννυ ἰάϑαγο υοἰϊοί ἴω οηογθην, ο5 ἴρ8ο οἵμογο ἤαρώμα ϑβιγγοωτέ, 
χας ἔἰαριῆνα οοάθην αθθὸ οοηϑμΐοην ἐμέξεγην οϑέοηαεέ 
671ι85 ἠναγλένμην: 51ομέ (ὐσογῸ ἦγν 80 ἐδϑέαξιγ' ροφθηναΐθ. » 

10. Ο6 αα ΡΙαίαγαμπο βαϊδ ἀθ ἴὰ 1θᾶμπθθβο 4 Οἱοόγοῃ, βατίουξ 
Ὧ6 800 γογᾶρθ 6 ατὸθθ οἱ 46 865 ὀϊπιᾶθβ ἀδηβ [᾿δῇ ογδίο το, 
ὯΘ Ῥθαΐ νοΐ" αἀ᾽ Δα ΟΥΡῚΠΘ 46 168 ΟΠΔΡῚ 68 ΤΧΧΧΙΧ ἃ Χχοι ἀὰ 
Βγειένιδ ἂρ ΟἸοόγομ, ΘΟΙΏΠΠΘ. ΟἹ ΡΟΌΤΙἃ 5'᾽6Π ΘΟΠΥΔΙ ΠΟΙ Θῃ 60Π- 
Βα] απΐ 1᾿Δηποίαιοη 465 ΟΠ ΔΡῚ ΓΓ65. τπ οἱ τν οἰ -ἄθϑβαβ, ρΡ. 408--- 411, 

11. ΠῚ βυπέ ἀθ Θοιηραο᾽ 165 ποίοβ 8 ἀὰ οἷ. τχ, 0 οἱ 7 ἀὰ 
ὁἢ. χχχνι, ἃΥθὸ 68 ραβϑᾶρθβ ἀὰ ἰοχίθ 4 Ρ]αίδταθ δυχαιο }5 
61165 86 τόϊογθηΐ, ῬΡΟῸΣ 56. ΤΟ Πα Ὑ6 οομηρίθ ἀθ 1᾿ιϑαρο απ 16 Ὀῖο- 
σΊΆΡΠ6 ἃ ἔαϊύ 46 1ὰ οοτγοδρομάδμποθ 46 Οἰθόγου ἀνθὸ Αἰ 688. 

12, Α ἄδυχ τορυῖϑθβ, ΡΙαἴαγαπθ ταρροτίθ 65. Ῥ8ΙΌΪΟΒ ἀθ Βτα- 
ἴ[π5, αα}} {{πὸ, Ιὰ Ῥτϑιηϊὸγθ (οἶδ, 4 1ὰ οουσθϑροπάδποο 46 ΟἸοόγοῃ 
ἀνθὸ Αἰδοαβ, οἱ 1᾽δαΐγθ (οἷβ 46 6616 46 ΟἸδθόσοῃ ἅγθὸ Βυαα5 
1α]-τηδπιθ. ΝοΟβ Ροβδόἀοηβ ΘΠΟΟΤΘ, ἀδη8. Ο68. ΤΠδΠΠ68. ΘΟΙΓΘΒΡΟΗ- 
ἀλποθβ, 165. ἄθαχ ᾿οἰΐγοβ 46 Βυαίαβ ἀοπί 11 5᾽ δρὶζ. [.68 θχρυθδ- 
ΒΙ0η5 46 ΡΙαίδτα πο βοηΐ ἃ ἐδ πποίϊοη 8862 οχϑοίθ (65. θυ 68 
απ ἀνγαὶξ ομρ!ογόβ Βγαίιβ. ΟΠαρὶίτο χυν, Ἐφ᾽ ᾧ σφόδρα καὶ 
Βροῦτος ἀγαναχτῶν ἐν ταῖς τιρὸς 'Ἄττιχον ἐπιστολαῖς καϑήψατο 
τοῦ Κιχέρωνος, ὅτι, διὰ φόβον ᾿Αντωνίου ϑεραπεύων Καίσαρα, 
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δῆλός ἐστιν οὐχ ἐλευϑερίαν τῇ πατρίδι πράττων, ἀλλὰ δεστι ό- 
τὴν φιλάνϑρωπον αὑτῷ μνώμενος (ποη αοροίγμιηη ισῖ880, 
8.1 ΑΜΙΟΙΟΒΕΜ ΘΟΜΙΝΌΜ ΟΥΑΕΒΙΒΒΕ). Ταγαϊίδίο, ΟΠ ΡΙ ΓΘ τν, 

Ἔγραφε δὲ χαὶ Βροῦτος (Κιχέρωνι) ἐγχαλῶν ὡς μείζονα χαὲ βα- 
ϑυτέραν τιεπαιδοτριβηχότι τυραννίδα τῆς ὑφ᾽ αὑτοῦ καταλυϑεί- 
σης ((μα ἤος τοδὶ ργοαοϑδέ.... δὲ υἱηαθα εἰδλι5. φιαϊὲ αὐοίογ 6- 
δύνέϊέ αἰξογίνιδ, βιρια]αηιορένηι οἱ γασίοο5 μαδιξεγὶ ΑἸ ΤΙΟΒΕΞΒ, δὲ ρα- 
ἐϊαηιν 5(1). : 
Ῥδτΐ 65. ΔαΪΓΘ5. ΒΟΠΙΟΘΒ ΔΈΧΟΊΘΙ]65. ἃ ραϊδό Ρ]αίαγαπθ ροα 

ΘΟΠΊΡΟΒΘΟΙ ἰὼ ὈΙΟΡΤΆΡἢΪΟ 46 ΟἸοέτομ, ἃ ἃ ΓΒ 5010 (6 ποὰβ 6ἢ 
6 ἀόβίσηον 1πἰ-τηδτηθ. Ρ] αβίθατθ. Μαὶβ 11 δὴ οδὲ ϑβϑαγέμηθης Ὁ]18 
αἰἴπ6 δι1581, οὐ ποὴ 65 τηοΐη8. ππηρογίαῃίοθ, 4} Π6 ΠΟΠΊΠΙ8. ΡΆ8, 
ΔΌΧΟΠΘΙΙΘΒ 11 πῷ ἴα! ρὰ8. τηδθ ἰὰ πιοϊ πάτο Δ] αϑίοπ, οὐ 4] 
5618 ἴοτί τη] αἰδό διχ ΟΥ̓] 165 τηοάθυμθ5 ἀθ ἀάίθυ πη Π6} 1818 18. 
Θοτίαϊ θ5, ῬΔῚ ΘΟηΐΓΘ, 856 ἀθυϊηθηΐ 588. ΔΙΘΙΠΘ. ΡΘἾΠ6. 

15. Μ. ΤΠ Πα5. Τίτου, ἰπο! οἵ ἃπ1 ἰπἰϊπηθ 46 ΟἸθέτοῃ, 
ΤΟ ΘΠ ρΙΘαβοιηθηΐ, ρτὸβ ἰὼ πηοτ ἀπ σταπα Ποιηηθ, 565 ἰθΕ 68 
οὐ 565 αΑἰδοοιχδ; 1] 6η. ρτόραϊα οὐ δὴ τόρδῃα! ἀθ5. αἰ οπ5; 1] 
ὀου νη ἀπ ὈΪοσΊ ΤΡ ἢΪΘ ἀθ ΟἸοόγομπ, αἱ] ΘΟ ρτΘη δἰ δῖ πιο 8 ψαδίγ 
᾿ἰντθβ. “Του. ἂγαῖϊΐ ΘΟμππ ΤΐΪΘΧ 416 ΘΙΒΟΠΠΘ, 6 ΟἸοότοῃ, 
ΤΟΙ μη6 ρυΪϊνό: 1 Υ ἃ ᾿ἴἰθὰ ἀθ ογοῖτθ 41} αὐγαὶ ἰπϑιϑίό βαυτίοα, 
ἀδΔη5 805 ΟὈΥΓᾶΡΘ, 58} 165 αέία1}}]5. ᾿π{] 68. οὐ 165 ἰγαϊίβ 46 οδύδο- 
ἰὸγθ. 1,65 δοίθϑ. 4θ 1᾿ποιηιηθ ΡαὈ]10, ἃ οοπίτγαϊτθ, ὀἰαϊθηΐ 5115 ἀ6 
ἴοι, οὐ 115. ἀρραιίθηαϊθηΐ ἃ 1 ἰβίοῖτο: ΤΊΤΟη ἀγαὶν αἿϊ ΡΆΒΒΘΥ 
ΡΙαβ. τα ρι ἀθιηθηΐ θὰ: 16 οὐἱό ρο! απ ἀο 1 σὶρ ἀ6 ΟἸοότϊομῃ, [4185- 
βδηΐ 16 βοῖῃ ἀθ 16 ὑγαϊίοι ἃ ἴοπᾶ ἃ α᾽δαϊ68 ῬΘΙΒΟΠΠαρΡῸ5. απ πη 
ΒΠΉ 016 αἰΐϊγαποιϊ. Ῥ]αίδγαπθ οἱΐθ ἄθιχ [015 ΤΊΤΟΠ, ἀΠ6 ῬΥΘΙ ΤῸ 
ἴΟ15. δῖ ΟΠΔΡΙ 6. Χτῖ, ἃ ΡΙΌΡΟΒ ἀτι Βθοομα τηδιήϊαρα 46 ΟἸοότοῃ 
(ὡς δὲ Τίρων ὁ τοῦ Κιχέρωνος ἀπελεύϑερος γέγραφεν, εὐπορίας 
ἕνεχεν σιρὸς διάλυσιν δανείων); μα ῖ8, 46. ποῦνθαα, ἀπ ΠΡ [6 ΧΤΙΧ, 
Ιούβαιθ, ἀρτὸβ ἀγοὶν τοίγαθέ ἴα βοὸηθ ἀπ τηρυχτίτα ἀθ ΟἸοότγομ, 1 
αὐουίθ απ, ἀδηβ ἰ6 τόοϊῦ ἀθ ΤΊΤΟΙ, οἢ ΗὟ σνογαὶΐ Ἰοθθυ δπόπῃ 
τὸ] ἃ 1 Αἴγαμοῖ! ῬΏΠΟΙορΒ (ὁ δ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κικέρωνος ἀπε- 
λεύϑερος Ἰΐρων τὸ παράτιαν οὐδὲ μέμνηται τῆς τοῦ Φιλολόγου 
σιροδοσίας). ῬΙαίαταθθ ἃ [αἰξ β58η8 ἅπόὰθῃ ἀοιίθ (6 Ἰδύρ6 5 
ΘΙΩΡΓαΠΐβ ἃ 1 ὈΙΟΡΤΆΡ 6 ἐουθ ραν ΤΊτοη. [μὰ, 50η Πότοϑ ἀἰαιΐ 
ϑϑατόιηθηί ρτόβθηξό 8018 τπ ἰΟῸΓ ἴδγοσαθ!ο: οθϑίύ ὁ6. αὶ 
ἀογαῖν ρ]αῖνο ἃ ΡΙαίαταιθ. Ομ οοππηδῖξ 565 μαθιπάθ5; 1] ἰτηδὶΐ 

1, Οὗ γὲὸ ἀὸ Βγιΐίνβ, μα}. ΧΧΤΙ. 
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ΡῬΙΓΘμαλ6 ἄδηβ 465 ᾿ἶντθθ (6 βθοομᾶθ τηδΐη [᾿Πἰϑίοιτο ἀό]ὰ ἰοαίθ 
αϊ6. Οδ υ᾽έΐϊαι!ῦ σαὸιθ βοὴ αἴΐαῖσθ ἀθ τϑιποῃίοι βυβίὀιηδ απ- 
πιθηΐ δῖιχ ἀοοαπιθηΐβ ΟΥΙΡΊ ΠΧ ΡΟᾺ ἰὼ ΘΟΙΏΡΟΒΘΙ [αἰ-Ἰηδηθ ἃ 
500 ἰᾳόθ. ΠῚ ἀρτόϊμηθηξεϊ! βθαϊ]θιηθηΐ οὐ τηοάϊαϊῦ ἀπ ρθὰ [65 τό- 
οἵδ αα}} δἀορίαϊί, Θῃ. Υ τηϑδίαπί (65 ΒΟΌΎΘ 5. 4 5685 ᾿θοία 65 
οὐ 4θ 5608. Θοῃνυθυβδίοηβ, οὐ οοα β6]0η 16 οᾶρτίοθ ἀθ 8ὰ γαϑίθ, 
τηϑῖ5 ρθι ΠαὸϊΘ τηότμοῖτθ, οα ἄθ βοη ᾿πηδρὶηδίϊοη, αἰ 8116 Ὸγ5. ΡΘῖ 
γίγο. Οη οϑί ἰπαπὶ ἃ ΡΘΠΒΘΙ, 588 ῬΙΘΌΥΘΒ ἃ γιαὶ αἶτθ, απ 
ἰού ὁ6. απ], οἶιθζ ΡΙαΐαιαθ, 86 Τὰρροτίθ ἃ 1ὰ νἱθ ρυϊνόθ 46 Οἱ- 
οότοῃ, γἱοπΐ 4 Το. δηθ [65 αἰ θα Βα Θηα5 Θπηίτο (ΟἹ- 
ΘόγῸη οἱ 88 ἴθιηὴθ Τουθηία, ΤΊΤΟη, οἡ ἰ6 γοὶϊΐ δὰ οἰ ΡΠ 6. ΧΙᾺ, 

δαὶ ΟΥ5. ΡΥ ΡΟῈΠ] 8505 ρΡαίτοη, οὐ 1] τϑ]θίαϊ 165 ἰουίβ 51 76- 
τθηἃ. θΔη5 1 ὁρίβϑοάθ ἀθ 1ὰ 1αἰΐθ θηίτο ΟἸοαϊαβ οἱ ΟἸοέσοῃ, 
ΡΙαίΐδιαιθ [αἱ ΤΟΙ ἃ ἀπ δοοὸβ ἀθ Ἰδ]οιβῖθ 46 Τοθηίία 
Τ᾿ οΥΙρῖπθ ἀθ ἰὼ ὈγΟσ1]116 Θηΐγ6 165 ἀθχ ΡΘυβοππαροβ. «1 πθ [αἱ 
[ατί ρὰβ 7οπον Ἰὰ πῃ τό] ργόοϊδβόμηθπί Ποπου 016,» αἰ Μ. Η. Ῥοίου(). 
Πρ Ἰὰ ὁ6 οὐἰδαπιο οοποὶαΐ αα6 16 τόοϊ ἡ ἀθ ΄ὰ ἀαθγθ 116 ἀνθὸ ΟἿο- 
αἴὰ5 ἀόγίνο ἀθ 1ὰ Ὀἱορταρίθ 46 Τίτου. 1206 [615 ἱπάϊοθθ βοῃΐ 
Ὀΐθη [1016 5 Ροασ αα᾽ Οἢ ΡαΪ586 856 Τα Π6Υ Ἰοΐη ἄδπη5 οοἰίθ γοΐθ αἼη- 
γοϑιϊραίοη. ΠΊΒΟη8. ποὰ5. 4α6᾽ ἴᾳ Ἰίρῃθ 46 ἀδἰϊτηϊαἰοθπ ἀ6 66 
ααἱϊ, ἀδηβ ᾿αντθ ἀθ ΡΙαίαταπθ, οϑὲ 46 Τίτου οἱ ἀθ ὁθ. αἱ πῃ 
οϑ' Ῥοϊηΐ, βθιδ ἰΟΌ] ΟΠ 15 [ΟΥ̓ τηδ] αἰβόθ, ΡΟῸ Π6 ρᾶ85 αἶγα ᾿πηρο08- 
51010 ἃ {ΓΆΔ Ο6Γ. 

14. ῬΙαίΐαγαιθ Τρ }6116 δὰ ομαρ το χχχῖχ, ππ ἡπρθιηθηΐ πὸ 46- 
Ῥοῦγγιι 46. πιϑ]θθ, ααἱ ἀγαὶν ὁό ρου ρᾶγ Οέβαι. 881 ΟἸοόγοῃ 
ἀδη8 88 Τόροῃβθ ἃ Τ᾽ όϊορθ ἀθ Οδίοῃ ΡΆΓ 66 ἀογηΐθυ οὐ 11 αἱοαίθ: 
Ὁ μὲν οὖν Κιχέρωνος λόγος Κάτων, ὃ δὲ Καίσαρος ᾿4ντικά- 
τῶν ἐτπειγέγραττται. 

15, ὙοΙϊοὶ πηδἰπίθηδηΐ, πὶ ΟΠαρ 6. χτα, ἀη τοὶ ρἰαπδηΐ ἰαποόύ 
ΘΟΠ 6 ΟἸοόγοη ρ81 Απίοϊηθ. ἀΔη8 5685 τόρ!!! απ165 ατχ Ῥληρρέφιο8: 
“Αντώνιος δὲ τοῦ γάμου μνησϑεὶς ἐν ταῖς πρὸς τοὺς Φιλιππτικοὺς 
ἀντιγραφαῖς ἐκβαλεῖν ψηϑιν αὐτὸν γυναῖχα παρ' ἣν ἐγήρασε, χαρι- 
έντως ἅμα τὴν οἰκουρίαν ὡς ἀπράχτου χαὶ ἀστρατεύτου 7Ζεαρα- 

σχώπττων τοῦ Κικέρωνος. 

16. 1,65 “Ὑπομνήματα τιρὸς ᾿“γρίτεπαν καὶ Π]αιχήναν α' Απιριιδίθ 
Βοπί οἰδέβ. δὰ ομαρὶίγο πὶ ἀπ Ταγαϊδίο: ῬΙαίαταιια. αἰ αα᾽ Απριδβίθ 
Υ ΤΟοΟΟπηδίδδαι αα}} ἀγαϊν πϑό 65. βϑυύνίοθθ (6 Οἰθόσοῃ οἵ ρῥῖο- 

1. Το φιιοῖϊον, ῬΙμξαγοῖι5 ἴη, ἄορ Βίοσγαρίνοη, ον Ἡδηιον πιθὰ ππἐθυβαομῦ 
γοῃ Η. Ῥοίον (Η4116, 1866) Ρ. 181. 
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ἢό 46 868 ὈΟμΠ68 αἰβροβι ΠΠ0η8 ἃ 50ὴ ὄρατᾷ. ΟἾδδὲ ο6. απ Ρ]ι- 
ἴἄταπθ αἀ᾿ ΔΙ ΠΠΘγ5 ἀναὶϊΐ ἀἀ]ὰ τοϊαΐό, οἱ ἄγθο πὰ ρθα ρ]ὰ8 ἀθ ἀέ- 
[41], ἀὰ ομαρ γθ χον ἀθ 1Ιὰ Υ᾽6 46 Οἰοότοη: Ὁμολογεῖ δὲ χαὶ 
Καῖσαρ αὐτὸς ὡς δεδιώς κτλ. 

17. [65 ἱπάϊοα θη ΘΟπιπιΘ 661165 α ὍΠ ἰτοῦγ6 Δχ ΟΠΔΡΙἐγ65 τοῦ 
(ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ ὀνόματος ἱστόρηται), χχ (τινὲς δέ φασι 
χτλ.), Χχιν (πολλὰ δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσιν, χι, (ἐκεῖνος 
γάρ ἐστιν, ὡς φασιν, ὃ καὶ τὴν φαντασίαν... καὶ τὰ πολλὰ τῶν 
τοιούτων ἐξονομάσας πιρῶτος ἢ μάλιστα Ῥωμαίοις), χται (διανοού- 
μενος, ὡς λέγεται, τὴν πάτριον ἱστορίαν γραφῇ περιλαβεῖν χελ.), 

Χταχ (οὕτω γὰρ ἔνιοι τῶν συγγραφέων ἱστορήχασιν), ποιι5 1αἰδβδθοηΐ 
83562 ἀΔη8 16 γᾶριιθ, οὐ ᾿Ὁπ οουτταῖϊξ σταπα τίβαπθ, 6 ΡΔ1Ὸ1] 
085, 48 56 ἰγοτη θοῦ, 51 [Ὃη γοῦ]αὶϊξ ἰοα]ουγ5 τηθέϊθ (65. ΠΟΠῚΒ 
ῬΓΟΡΓΙΘΒ 5018 16 Οἤ. 

18, 1,65 ἰγῸ 15 οὔδριίοβ οομβόοα 8 χχν, χχνιὶ δὲ χχυπ βοηΐ 
ΤΌΠΊΡἢΪΝ. Δ, (65 ὈΟΠΒ τπιοίβ 46 ΟἸοόγοῃ, ρϑιτηὶ ΘΒ] Ὲ615, 11 6ὴ οϑί 
Ὀΐθη απο αα᾿ ηθ, ΡῬοὰ 16 αἰτ6 6 ραββϑαπί, ἀοπὲ 1ὰ ροϊπίθ πῃ δϑδί 
Ῥᾶ5 [1ῸΡ ἴδοι θ ἃ 58 1511 ἀδη8 16 στθὸ ἦἀθ Ρ]πίδταμθ. --- Δα 68 
ὈΟΠ8 πιοίβ το 85 ἃὰχ ῥτοοὸβ 46 γογγὸβ οἱ 4 ΟἸοάϊιβ, ἃ γὰ- 
{ἰπῖπ|8, 1 ΠΟΙ ΠῚ ἃ] Θ,ΤῸΒ ὁ0π, οὐ δῖιχ Ῥοδμηρόϊθηβ ΥΘῚΒ 16 ἰθΠῚ08 
Ὧἀθ ῬΠΔΥβα16, βοηΐ οομβίρηέβ Γοβρθοι γϑηθηΐ ἀΔη5 168 ΟΠ ΡῚ 65 ὙΠ 
οἱ ΧΧΙΧ, ΙΧ, Χχχύπι. Οδὰχ ἀὰ ΟΠΆΡΙ 6 χχιχ οὐδ ρὲ δέτ8 {γτόέ8 
αἰτϑοίοθιιθηΐ αἰπ6 [Ἰοἰΐσο (6 ΟἸοόγοη [πἰ-τπηῦτηθ ἃ Αἰ οα8 (γΟΥ. 
οἰ-ἄθββιιβ 1᾿δηποίαιοη (65 ρᾶᾷρθ8 451 οἱ 452). [1,65 δαΐγθβ (θὲ 
οΘιχ-Ἰὰ τηδιηθ8 διιβδὶ ρθαυί-δίγ6) νἱθηπθηΐ, ἃ πθἢ ρᾶᾷ8 ἀοαίου, 
αἴἀπὸ οοτίαϊπθ ΘΟ] Θοίΐοη 486 « ΒΟηΒ πιοίβ 46 ΟἸθόϊοῃ », [4 4861}6 
δαὶ ὁΟΌ8 ἀδη5 1 ̓δηςααϊ ὁ οὐ ὀέαιί οὐ πα θθθηξρ αἰγὶ πόθ ἃ 
66 τηῦδπηθ ΤΊΤΟΙ ἀοπί 11] νἱϑπὶ α᾽ δέτθ Ἰοπρπθιηθηΐ αποϑέϊοη. Ὑοϊοὶ 
66 απ αἰδβοπί ἀθ ο6 σϑοιθὶ! Οπἰ 16, Μδοῦοθα δὲ πῃ 500] 186 
46 ΟἸοέτοι: Ἶ 

απ θη (ΥἹ, πὶ, 8): « {έήμαγε ἰἰδογένιβ 67ι|5, αὐ αἴΐιια χιιδηιῖδ 
[ΐ φιὶ ἀ6 ἤας γὸ (6 2οοἷ5 (ὐϊσογοη δ) ἰἰϑγιώρυ οαϊαϊέ, ραγοῖν5 αἴο- 
ἐογμηλ ἨΜ167γ0 ἡηαμ δίδϑοηΐ οἱ ρῖιι5 7μαϊοϊὶ τ) οἰφομαδ χαηλ τη 
᾿ΘΟΉΘοΥΘΗ 8 βἐμαϊὶ αὐΠιδιιβδοηΐ.» 

Μδοῖοῦο (ϑαῤμγηαῖοδ, Π|, τ, 12): « Οἴσογο απέορη φμαρέμηι ἴηι θα 
υαϊμογίξ (1. 6. 7οοογίηη υϑημδέαί6) φιιῖβ ἰφηογαΐ φιῖὶ υοἷ [ἰδογέάδ 4718 
ἰδδγοβθ, 8 ἐδ (6 2068 ραΐγογοὶ σοηιροδιῖί, χιιο8 χιάαην ἔρδῖνιδ 
ριΐέαρέ 6586, ἴθσεγα ομγαυϊέ ὅν 

ϑολμοῖ. Βοῦ. ἕω ογαί. ρ»γο δ'6βϑέϊο (ρ. 809 ΟΥθ111): «οο οἰϊαηι 
αϊοίννη (6 ]ϑοηθ Τιίμβ Τῖγο, ἐρέον 20605 ΟἸἹοογοηῖβ αὐἀπμηιογαΐ.» 
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Βίθῃ αα6 ΡΙαίαναιθ πὸ οἰΐθ πα}16 ρᾶτξ 66. τϑοιθὶ] Ἰαλη 126 70- 
οἱβ (ὐφογογδβ(), 11 οδῦ οἱαῖν ὁοιηθ 16 1011 ααἢ}}. ᾿᾿αναὶν ΒοῈ8 ἰὰ 

τηδῖπ. Οἱ 588ϊ αα}} ροββόάαϊ! ρ]ὰ5 ἀἰτἢ δαΐγθ Πἰντθ 46. 66 βῬΘΩΤΙΟ. 

19, Ουΐτο. ὁθ85. ῬοπΒ τποίβ, ΡΙαἴδγαιθ ταρροτίθ 465. Ῥϑγο 65. 46 
ΟἸδόγοι ΟΠ ΠΟΐΪη5. ΠΟΙ] Δ Ό]68, πηδῖδ ΡΓ 8. ο,ᾶγοβθ. ΡΠ ΒΙΘΌΥΒ 
ἀθ οοϑ αϑὰ απ δαίτθ βθηγθ βοηΐ τόπῃ!5 ἃὰ ΟΠ αρ 6 ΧΧΙΥ, Οἷ δβί 
Ιὰ ααοη νοὶ ααθ ΟἸθέτοι ἀγναὶϊΐ ἀρροὶό Αὐϊβίοίθ ἂἢ «ἤἥρανο αὐΟΥ 
Πα α]4 6», 4} ναὶ τόροπα 46 «16 πηθ 1 Π|6ὰ1 ἀἰβοοῦγβ ἀθ )ό- 
τηϑϑίμὸμπρ, ο᾽ ὀξεῖ! 16 ρ]ὰ5. Ἰοῃρ»,, οἴο. 68 φϑοΐβ 86 τοίσοπνθῃξ Θ΄ 
ΡΔΡΓΘ, δ ῬΙαθ. οἱ ΤΟ] ηΒ ΘΟΠΟΥη65 ἃ ἰὼ νϑυβίοη ἀθ Ρ]αίατα 86, 
ἀδηβ 1605 ΟΌνΓΘΘ ΟΟηβουγόθβ ἀθ. ΟἸοόνοι, οὐ 11] βθιῦ]6. ργοθ 80 }6 
αα115. ἀονγαῖθηΐ 5 Ὑθίγοῦνοι ἰοα8, ἰούβαπ 6 1ὰ οΟἸ]Θοίΐοη (685 Οα- 
γΙῸΒ ὀΐαϊί ϑμοοῦθ οομηρ]ΐθ. Μαῖβ 66. π᾽θϑί ρᾷ8 (65. ὁου 8. ΤηδΙΏ68 
Ὧ6 ΟἸοόγοῃ αα 16 ὈΪορταρΡΘ 165 ἃ οχίγαϊίβ. [ἃ ῬΥΘανΘ ΘῊ οδί 
4} αἰ ῥγέοόάθι. οθίί ρϑιϊΐο βότίβθ ἀ᾽αηα (68 τπιοίβ: σπολλὰ 
δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπτομνημονεύουσι. 

δΔη8 ὁ6 ἀθυηῖοῦ οἂδ, Ρ] αἰτία 6. ΠΟ 8. ἃ [ὉΠ [π|-Ἰηδ πη 1Π6 
᾿πἀ]Ἰοαίϊομ, γάρτιθ 11 οϑύ γγαῖ, τη815 αἱ ποὰϑ ΥΘΥΠ Βα Πβδιητηθηΐ 
αα] πὰ Ρᾶ5 Ραϊδό, οοιημηθ ὁη. δαὶ Ρ 16 ΟΙΟΪΘ 5818 Ο6Ϊ8, 
ἃ 1ὰ. Βοιτ6 6. ΟΥΙρΊΠ6116. Π'Δαΐγ68. 1[ΟἾ5, Δ. ΘΟΒ 6, [6] τθηγοὶ ργό- 
οἷβ ααοπ 11 οἰθ2 [αἰ οϑὲ (6 παίπτθ ἃ ποὺ ἔαϊτο 1Ππϑῖοῃ. ὙΟΥΘΖ, 
ΡδῚ ΘΧΘΙΏΡΙ6, 16 πιο 46 Οὐβαι, δὰ πη 14 οἰ-ἀθϑβαβ: ἀ(θ ὁ6 α0 
ΡΙαίδταιιθ ποὰβ 16 οἰΐθ οοπιηθ {ἰτό ἀθ 1 Δ ηέϊοαίοῃ, τόβα! 6-{-11 αα6 
ποίΓ6. ὈΪΟΡΤΆΡΙΘ αἷΐ πόοοϑϑαϊσθιηθηΐ ἰὰ 1᾿ Δ ηξοαίοη ὁ Ἰπ γ᾽ τόβό- 
Οἰββαηΐ, οὴ γοὶϊΐ Ὀΐθῃ αὰθ ποη: οὐ 1] δαί 80 γόϑιρηου ἃ ἸΡΏΟΥΘΥ 

οἰ ΡΙαίατα 6. ἃ τοι θ 1} 16 πηοί. 
Μαῖβ ῬΙΘΠΟΩΒ. ΠΘΧΘΙΡΙ86 ἀπ πο ὃ. ΡΙαίαταιθ 8ἃ-|-1} νταϊπιθηΐ 

πᾳ. 46 568 ῬΙΌΡΙΘΒ γοὺχ 1᾿ “Ὑπόμνημα 46 ΟἸοότοι ἀγαὶξ γόα!ρό 
Θῃ ΡἾΓ60 δα 58:16} 486. 50ηὴ ῬΙΌΡΙΘ οοπδιίαῦ Οὰ θΐθη πθ νδπάγαϊ τὶ} 
ῬδΒ τηΐθαχ ῬΘΉΒ6Ι 41}} ρᾶγ1]0 αἀἀρτὸβ ἀἢ δαίΐγο δαΐθαι, --- 6686], 
δαγαῖί, αἱ, οομϑα! 6 οοἱ “Ὑπόμνημα, --- ἸοΥΒα αἾ] αἰξ ἀδηβ ἰὼ Κὶ6 
(6 Ογαβδιιβ (οἷν. ΧΙΠ): Ἔν δὲ τῷ περὶ ὑπατείας ὁ Κικέρων νύχτωρ 
φησὶ τὸν Κράσσον ἀφιχέσϑαι, οἱ ἀδῃ8 66116 46 Οέβαν (ον. νη: 
Τοῦτο μὲν οὖν οὐχ οἶδα ὅπως ὃ Κικέρων, εἴπερ ἦν ἀληϑές, ἐν 
τῷ περὶ εῖς ὑπατείας οὐχ ἔγραψεν. ϑδη8β ἀοαίθ, Ιὰ βθοομᾶθ 
μΥροίμὸθθ αὶ τίθη ἀἰἀυβασάθ δὴ. βοΐ; ποθ Π6 βΆγ η8 ΡΟΙΓαπΟΪ 
6116 ποι ραΐαῖξ ἰοὰΐ 46 τηδιηθ 5882 ρθι ΡτΟΌΔ]8. 

1. 11 αἴξ βθυϊθυιθηὺ (οπαρ. ὙΠ): Πολλὰ χαρίεντα διαμνημονεύεται καὶ 
περὶ ἐχείνην αὐτοῦ τὴν δίκην. 
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Ἐπ βοιηπηθ, ΒΡ] αἰαταπθ ἱπάϊαπθ ἀπθ] απϑίοίβ [π|-τηῦπηθ, οἱ α᾽δὰ- 
ἀγ685 (οἷβ, δ ἀὀρὶξ ἀθ 500 5116 η66, ΠΟΙῚΒ. ΔΙΓΙΥΟΠΒ (6 ποίτθ οὐέέό 
ἃ τϑοομηδῖίγα [6116 ΒΟΌτΟΘ. Θοημη6 ὀΐαπί 66116 ἃ οὰ ἀόσοι!θ {6116 
Ραυίθ ἀθ βοηὴ ἰθχίθβ. Ναίαγθ]θιηθηΐ 1ὰ ρυτϊοίό οἱ ρᾶγ βαϊίθ 18 
γα] θὰν ἀ6 66 ἰθχίθ ἀόρομῃα, ουΐγο ἰὰ αὐ! 6 46 ἰὰ βοῦτοθ, 46 18 
ΡιΟχ τη 6 θ᾽ 66116-ο]. [ἃ ΡΙαρατέ ἀπ ἰθηρβ, 11 π᾿θϑ ρᾷὰ8 ἀἃ 
ἰοπί ἴδοι] ἀθ αὀἐθυτηῖ ποῦ 51 ΠῪ ἃ Ρᾶ8 ΠΠ ΟΟΠ8 ἀόξουτπό οἱ 
ΘΟΙ6 (65 ὀΐδηρθ ἰπἰθυτη δ αῖγοβ θηΐσο ἰὼ βοῦτοθ ΟΥΙΡΊΠ6}16 δὲ 
ΡΙαίαταμθ. Ο᾽ δβί βθα!θιηθηῦ ἀδηβ πῃ ρου ποιργο 4 οὰ5 αα ὍΝ 
δϑὲ δυϑυθ ἀθ Ἰ᾽ οχίβίθῃοθα ἀθ ο6. 416 ΠΟῸΒ ΘΟΙΡΔΙΌΏΒ ἃ (685 
ὀϊαηρδ ἀδὴ8 16 Θουβ ἀπ ἤθαγθ: Θχθηρ]θ, 16 πη .19 οἰ-65518, 
οὐ 1᾿ὀχρτθββίοπ πολλὰ δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπομνημονεύουσι ἀόδιρηθ 
ὀνιἀθιητηθηΐ ἀποίαπθ τθοιθὶ]. ΜίαϊβΒ ποθ ἔθ ΠΟ η8. ΡΟῸΓ δβϑυτό, 
ἀδηβ ὑἢ οογίαὶ ἢ ΠΟΙῚΌΤΘ α᾽ Δα γ6 5. οα8, α06 16 Θοπτϑηΐ οϑί αἰτγθοί 
Ὧἀθ 1ἰὰ βοῦτοθ δι ἰθχίθ 4 Ρ]αίαιαπθ: οθίίθ ορίπίομ δὲ βυιοαῦί 
Τοπάέθ 51. 16 οοπβιἀόγαοη ἀ6 θ᾽ βίου ΒΒ θόγιιθβ οὐ πέρ] ρθη 668 
46 ΡΙαίδια 6. 

ΡΙαίδγαπθ οομημηθέ (οὰ Θη0586) (65. ΘΥΤΘῸΙΤΒ 46. ὈΪΘη 465 φ6ῃ- 
Γ65: (65 [απίθϑ 46 τηόμηοῖγθ, ΘΟ 6 [6 ΘΙ] Δοοηθηῦ (86 ΠΟΠῚΒ 
ῬΙΌΡΙΘΒ ΡΔ. α᾽ δυίτο5 (ῃ. 4 ἀπ οἢΝ. ΧΥΤ), (65 ΘΙΤΘΌΤΒ 46. ΘΟΠΙΡίθΒ 
(ᾳ. 10 ἀὰ οἷν. ΠΙ, οὐ 1 ἀπ οἷν. Ὑ1Π), 465 Δπδο το βιηθθ (η. ὅ ἀὰ 
6ἢ. ΧΥΙΠ), 65 ἱποχδοι πθβ ἃ ὀχρσγθββίοι (α. 1 οἱ 10 ἀὰ οἷ. ΧΥῚ, 
ὅ ἀπ οἷν. ΧΧΙΠ), 465 ΘΟὨἑ  ΒΊΟΠ5. ἃ ῬΥΌΡΟΒ 685 ὀνγόποιηθηΐβ ἀθ 1ὰ 
γἱθ ἀθ 5685 ῬΘυΒΟΠηΔρΡῸΒ. (η. 4 ἀὰ ὁ. ΠΙ, 18 ἀπ οἷν. ΧΙ), (68 
ΔΡΡΥόοΙ Δ 0 η8 θιτοηόθβ (πῆἤπθηοθθ ἀθ 1ὰ οὐαϊπίθ απ ΟἸθόγο δα- 
Ταῖς θὰθ ἀ6 ὅν} ΒΌΓ 8565 αἰϊίβ οἱ ρϑβίθβ, διχ ομαρ ἐγ 8 1Π ἃἂ ν)), 
οἷο. Μαΐβ 16 σϑηΐδ αἰ ΘΕΟῚ 581 6686] οη γουὺπᾶγαιϊς ΔΕ ΤΟΥ ρδτ- 
ἘΟα Πὀγθιηθηΐ ἰοὶ 1᾿ αἰἰθηίοπ, 66. βοπξ 165. ΘΟΠἐΓΘΒΘΉΒ. 41] ἃ ΘΟΙη- 
Π8. 6 ᾿βαηΐ 168 ἰθχίθβ ἰδίϊηβ. ΠΠ π᾿ θϑί ρᾷβ 16 568] 468 ὀθυϊ γαίῃ 
ΘΊΘΟΒ ἀθ 1 ἰδέοϊγθ τουηδίηθ ἃ ααἱ 66 τηϑῦγαὶβ ἰοὰ 501 αἰτῖνέ: 
ῬᾶῚ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, ἃ πιόρτίβο το] αίϊγο ἃ 14 ὀπίταββ 46 ΟἸοότομῃ (η. 1ὅ ἀὰ 
οἷ. ΧΙΥ) 856 ΤΘΙΠΌΠΥΘ δι581 οἢ6 2 Βίοῃ Οδββίαβ (66 ααἱ ἀοἷΐ ἰθ μα 6 
ἃ ῬΓΙΟΌΥΘΙ ἀπ᾽ 6116 τοιηοπίθ ἃ τπ6 ΒΟΌΤΟΘ ΘΟΙΏΏΠΠ6 ἃ 18 [015 ἃ 
ΡΙυίΐαταθθ οὐ ἃ Πῖοπ, ἃ πιοΐηβ 416 66 ἀΘΥΉΪΘῚ π’αὶΐ ἰοὶ 9116 
ΡΙαίαταπθ). ΡΙ]αΐαγαιθ, ΡΟ 88. ρατί, ἰοπιθ6 ἐγ πθμηπηθηὐ ἀΔΠ85 
ἀ65 ἔδαίθβ ἀθ οϑίΐθ οβρὸθθ; οπ. ρϑαΐ γοὶγ ρᾶγ ἰὰ 4 π᾽ ἐἰαϊέ 
ΟΟΥΘΒ Ρ88 «φταπα [᾿αἰΐη.» Αἰπβὶ 11 οϑὲ Ἰοΐῃ αἰ ΔΎΟ ΘΟ ΡΥ 5 686] 
γαῖ ὀἰό 1᾿Ανῖβ ὄτηβ ρᾶ Οόβα ἄδηβ 16 βόπαί δὰ βυ]οί ἀθ 1,6η- 
[]π8 οὐ 468 δυίΐίγθβ δοηὐαγόβ (οΠᾶρ. ΧΧΙ). Απ οΠᾶρ. ΧΧΙΧ, [6 
Ν. 1... 46 1ὰ ἰδὈ]οίίθ ἀθ5 πρὸ 5ΘΠ10]6. θη ἄγον ὄΐό ροῦν [αἱ 
᾿οτρῖπθ ἀἰἀπθ βέγίθιιβα τηόρτϊδθ. θῬΔη8 Ο161]8 δυΐθαγΒ [ΔΕ Π8 

82 
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ΑΥΔ11-11 Ἰὰ 665 ραββδαροβ οἱ α᾽ διυύνθβ, ἀοπί 1] π᾿ οϑέ ρᾷ8 ἀδγαπίαρθ 
ΒΟΥ ἃ 805 ΠΟΠΠΘΟΣ Ὁ Οἢ ΠἼΡΠΟΥΘ. Μδ18. ΠΟῸΒ ΒΟΙΏΙΊΘΑ, ῬΟᾺΙ ΠΟΙΤΘ 
Ῥατΐ, νἱνθιηθηΐ 50}}1ο1{65 ἃ οΥΟΙτΘ απ6, αι τἸποΐηβ, οουίδίηθβ ραυϊ- 
οὐ] τ ό5 ἀπ τόοιὶ 46 ῬΙαἰᾶταιο νἱθηπθηΐ ἀθ ὁ6 4α}}} ἀναὶϊξ [αἷ- 
Τηδιηθ 18] ΘΟΙΏΡΤΙΒ ΟΘΙΔΙηΒ τηοΐβ ἀΔηὴ8 (65 ἰθχίθβ 46 ΟἸοόσομ 
416 ΠΟΒ ΡΟΒΒόἋΟΠΒ. ΘΠΘΟΤΘ. 

Αἰπϑῖ, δὰ ομαριίτο ΧΧΧΙΙ, Ρ]αΐαταπθ ρᾶτ]6 ἀὰ τὸγο 46 Οἰοόσοη 
Ιαϊδβό ροῦν τποῦῦ ἀλη 16 ΕΌΤαΠΙ, ρανμΐ πῃ (8. ἀ6᾽ ολάδνγθβ, ἐν 
τοῖς νεχροῖς ὡς τεϑνηχύτα χείμενον διαλαϑεῖν. 1 οβὲ 868] ἃ 
ΤᾺ ΡΟΥΘ οο]α. ΟἸοόγοῃ αἰδ: 10, σορυλέϊο 7αοιέ δοινθ 8ογυογιν οἔ 
ἐϊδογέογηνην σογρογίδιι οὐέοαϊέ. 1,6 σγθὸ ἀθ Ρ]αΐαταιθ ποὰβ Ραγαῖξ 
Ριοοόδοι αἰτθοίθιηθηῦ ἀθ ὁ6 ἰδίῃ, οὰ ΡΙαΐαναθ δυτα οηΐθμάα 
[απ ἰνϑιηθηΐ σογρογίδιι8 ἀΔΠΒ 16 568 46 «οΔαδυγθβ» (565 416 16 
τηδτηθ πιοί ἃ οἰἴδοι νθιηθηΐ ἀἢ ρθι ΡΠ] Ὀ85 ἀδη8 18 τηδιηθ Ρἢ͵856). 
ὕπ ἤρατο 46 τηέξοτία ιθ Ὀΐθη ᾿ἰπαἰἐθηπθ, οθδί, ἃ 1ὰ ἥπ ἀὰ 

Θμδρΐτθ. ΧΧΧΥ͂Ι, ἃ ΘΟ ρδι βου απ ΡΙαίαγαπθ (αϊ αἰ ππ βουϊ]ὸς- 
γοιηθπΐ ΡΟ] ἴα π6 ἃ ἀπ ΡΠ] Θριηομ, ἃ ἀπΠ6 ἐππηθυγ: Εἰς Ῥώμην ἐπαν- 
ἤλϑεν (ὃ Κιχέρων), ἤδη τῶν πραγμάτων ὥσπερ ὑτιὺ φλεγμονῆς 
ἀφισταμένων ἐπὶ τὸν ἐμφύλιον σπτόλεμον. ΟΠ πτογαῖξ απ Ῥ]αίδΥ- 
46. ἃ ΘΟΙΏΡΓ8. Παριηλαῦη, ΘΟτηπηΘ 51 ο᾽ ἰδ! ἐρ)αηιηναὐοηοην, « ἀπ 
[πη 6 1», ἄδηβ 16 ραββᾶρθ βαϊναηί απ Ἰοὐίτο 6 ΟἸοότου (ΕΡ. ἔδπι. 
ΧΥ͂Ι, 11) 56 Τὰ ρροτγίδηὐ δ1 μηδ πὸ ἰθ05: «ϑοά ἐμοϊαϊ ἔῃ ἕρβαρν Παρι- 
γηανι οἱυϊϊὴ5 αἰδοογαϊτ υοἷ, ρούζιιδ δοῖζλ: οὐμὴ συλ οἰρογθην φεθαογῖν, 
οίο. [ὦ τηόΐδρμοτο φαγὶ αγα αἰαό ἃ ΘΟΙΠ ΘΙ 76. 66. ΘΟΠΕΓΘΒΘΗΒ. 

ΝοΟιβ Π6 ΟἸΌΥΟΠΒ 48, ἀ᾽41|Π|6 18, απ Ρ]αίαιαθ, δὰ τηοιηθηΐ 
α᾽ ὄογῖγθ, αἱ τϑὶα οὐ νότπό ἀδῃ8 165 Οανταρ5. Οὐ ρίπαιχ 68 (18 
τοῦ δηθοάοίθβ ααἾ] τϑίγουγαι ἀΔη8 500 ΒΟΠΥΘΗΪ,, ΑἸΠηΒῚ Β᾽6Χρ Ϊ- 
απθηΐ 165 αἰ γθυρθμοο5 ἀ(θ 565 Ὑϑυβίοηβ ἀἴανθο 168 ἰθχίθβ α᾽ οὰ 
61165 ἀόοοι!]θπί. Ουδπαᾶ ἀγαῖὶθ-1} 1ὰ (οα ΡΘαί-δίτθ οπίθηαπ γϑοοη- 
161) οοἰίθ ρ]αἰβαπίθ ἀνθηίαθ δὐτὶνέθ δὰ 1θπθ οὐ γδηϊΐθαχ Οἷοό- 

ἢ ΤῸΠ, ἃ 50η Τοίοαῦ 46 510116, 40 Ὑ5 αα}} οὐογαῖν αα}} π᾿ όἑαϊξ Ὀτγαϊ 
ΡῬᾶγ ἰοαίο 1'104116 αὰθ 46 88 απθδίπγθ, οὐ αα}} τοποοπίτα ἃ ῬοιΖ- 
Ζ0165 ἀ65 Βοπιδίηβ ἄθ θΟηπ6 ἴδηη1}16 ααἱ [αἰ ἀθιπδηἀότθης 5808 
τη 8 1106, 6 16 γογϑηΐ γϑηΪ", 468 ΠΟΌγΘ]1]85 ἀθ Βοιηθ, ΘΟΠΊΠΊΘ 51] 
6 διυγίγαϊς (παρ. γη)} Του ]οιγβ. οϑύσι! 46, ΡΟῸ 5] τηϑ] ΠΑΤΤΘΥ 
οοίίθ δηθοᾶοίθ οὐ 18 ρϑίθι. Θοιηπη6 1] ἃ ἴαϊΐ, ΡΙπίαταθθ ἃ αὶ ἰὰ 
τόσου 46 τηόμηοῖτο οὐ ἀδη8 ἅἢ (θη ρ8 οἱ 11] π6 86 ἰὰ τϑρροὶαϊΐ 
ἀὀ]ὰ ΡΒ. Ὀΐθη. ᾿ 

γοϊὰ 16. Ρθὰ αὐ δαὶ} οὰ αα Ὅη ἀθυίπθ δὰ 5:76 ὲ 68. ΒΟΌΤΟΘΒ 
46 ’ἴὰ Κγὴε ὧ6 ΟἸοέγοη Ῥᾶν ΡΙαΐαταθθ. ἔπ τόβαμηθ, ου. θηίσγουοιἑ 
4.6 16 σομβρίταϊίοη ἀθ δα! ηα ἃ ὀϊό τοίσαθέβ βαυίουϊ α᾿ δργὸβ 
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16 ρίόρτθ Ὑπόμνημα ἃ6 ΟἹοότοῃ 881 50Π οΟμβαϊαί (Π); ΡΟῸΤ 16 
τοϑίθ ἀθβ ὀγέποιηθηίβ ΡΟ Πα π65 ἀθ 1ὰ σἱθ ἀθ ΟἸοότομ, οἱ ῬΟῚΣ 
66 αἰ οδὲ 465 οἰ οΟηβίδποθβ ἀθ 88 πιουΐ, 0. π6 8816 ΠῸΡ οἱ ΡΙκα- 
[ἄτα ἃ ρυΐβ 165 ὀϊόπηθηίβ ἀθ 80ῃ τόοι[. 1,688 θ0η8 πιοίβ υἱθη- 
πϑηΐ ἀπ τϑοιϑὶ! 126 2065 αἰϊτὶθαό ἃ Τίτου. (δ. ατἱ ΘΟΠΟΘΙΠΘ 18 
γὶθ ρυϊνέθ οἱ 16 οαγδοίόσθ 46 ΟἸθέγομ, 168 ἰγαϊΐβ 46 τη αγ8, δατᾶ 
ὀϊό βυτίους εἰγό, ἃ 66. απ Ὅἢ Ῥθαΐ ῬΡΘηΒ6, (6 ἰὰ Ὀϊορταρμΐθ ΘΟΠη- 
Ροβόθ ρᾷῦ 16 πηδιηθ Τίτου. Βθδιθοαρ 46 ἀόία 115 50} 5685 ὀΐπά68, 
ΒῈΠ 568 ΒΘὨΓΠΙΘΠΐδ, 565 ῬΔΙΌΪΘΒ οὐ 88. Θοῃ 186 485 τηϑίηΐθβ Οἱ Τ- 
᾿Ῥοηβίδηοοβ, απ] 65 δηθοαοίθβ, α 6] 65 πιοΐίβ ἦ πὶ οὰ 581 [αἱ], 
οπὲ ὀϊό φιηρτγαηίέβ, ἰδηίοί αἰγθοίθμιθηΐ, ἰδ (6 βθοοπᾶθ πιδῖῃ, 
ἃ 16 ΘΟΥΓΟΒροπμἄδποθ 46 ΟἸοέγομ, δὰ “βγοένδ, ἃ αἸΥΘΥΒ αΙΒΟΟΌΤΒ 
ΡΟ απθ5. οὐ ο]αἰἀογθὴβ οἰν!]β, οἱ ἃ αἀπθ]αθ8 ὀου5. ἰαπί 46 
ΘΟΠ θη ρούδίη5 (6 ΟἸοόσοη αα ἀθ ρθιβομ ΠαρῸΒ ἸῺ ῬΘᾺ ΤΠΟΪΠ8 
ΔΙΟΙΘη5. 406 1αἷ: 165 5618. ΠΟΠῚΒ 4 ῸΠ ᾿αἶδθ6. οἰ ἃ ὁ0Ὲ0 511, 
ουαΐο Τίτοι αὀ]ὰ ποιηπιέ, βοπί Οόβαν, Βγαΐαβ, Απίοϊμθ, ἀπρβίθ. 

1. γον. ἄδηβ 1οβ. Ν δι «}α]ιγ  ιιοἴνον ἃ ΕἸ θοκοίβθη, ὑ. ΟΧῚ (1876), Ρ. 417 5αα., 
τη Ρ 1016 46 Μ. ΥΥ οἰζβδοῖζθσ ᾿πύ]]ὰ]6 Οὐοογοβ Ἡψροηιηόθια ὠμὰ ῬΙμξαγοῖι. 

΄ 



ΑΥ̓ΤΕ 

ΒΕΠΑΤΙΡΑ ΤΑ ΟΟΝΒΤΙΤΘΤΙΟΝ ὉΠ ΤΕΧΤΕ ι ; ἢ 

ῬῈ ΤᾺ ΡΒΕΒΕΝΤΈ, ΕΘΙΤΊΟΝ.. 

ἰοχίθ ααὶ Ἰ’οπύ ῥυδοόδόθ: ο᾽δεὺ «6118 σθροβθ, ὀοϊωπιθ δυζογι ό ρυϊποῖραϊθ, 
ΒΧ 16 τηϑη δου ὺ Ν-δῦ 46 1ὰ ΒΙ οι βὸααθ. παύϊομδ!θ ἀθ Μααν, ααἱ πἶαναῖθ 
Ρδ5 ὁῤό οοπϑαϊεό, θη ἃ ἐουύ, υβαιὰ 66. 10ὰν, οὖ ἀοῃύ ποὺβ ἄνοηβ δβϑβαγό ἾΣ 

46 τηοῃύρου ἰἴὰ γϑΙΘῸ ἀδη8 ἂπ ὑγανδὶ] βρόοϊαὶ, ἰηβόγνόέ ἄδηβ ἴὰ ον δ ἣ 

φ)ϊοϊοσίο, αἸυϊδίοϊγ 6 οὐ (ὁ ᾿ὐξἐόγαίιιγε αποίοηιηεβ (μοαν. 5όσῖθ, ὑ. Ὗ, 1τΘ Ἰίνγαῖ- 

801), ΒΟ8 16 ὑϊΐγθ: 126 ῬΙμέανγοἸυὶ οοαϊοο φιαηῖ βογῖρίο ΜῈαϊγίξομβὲ ἐηγεγα 

μορϊθοίο. ΤιοΥϑαιιθ ποῖβ ΠΟῸ8. δοατίοηβ ἰοὶ ἅὰ ἰοχίθ 48 1ὰ βθοοπᾶθ δαϊξίου ἃ 
«Καὶ] Βιηύθηῖβ (ἀΔη5 1ὰ Βεδιοίϊοοα Τοιδηογλαηα), οὰ ὈΪΘΠ ο᾽βδὺ ΡΟῸΓ Βαϊ 

16 Ἰθφοῦ ἀὰ τηδπαβουύ. 46 Μαανια, -- οὐ 8]0 8 ποὶβ ἴθ ἔϑίβοῃβ 58η8 Ὁ 

Ῥγόνθηϊν 18 Ἰθούθαν, --- οὰ Ὀΐθῃ ο᾽δδύ ροῦν δᾶορίοθν τπθ ναγίαπίθ αἰβόγαπθ 

ἃ Ιὰ ἴοϊβ ἀὰ ἰοχίθ ἀὰ Μηαϊγιίοηδὶβ οὐ 46 οδϑ]αὶ 46 ϑ᾽ηύθηϊβ: οα ἀοηπθ ἰοΐὶ 

16 Ἰἰδίθ 468 ραββϑᾶρθδ αἱ τϑηὐγθηῦ ἀδη8 66 ΒΘΟΟΠα 88, ἅγ86 τηθπίίοῃ, οΠδ8- 

αὰθ ἴοϊβ, ἀθ Ἰ᾽δαΐθαν ἀθ 1ὰ οομῃθούανθ, αἀπδηαᾶ 6116 π᾿ ϑϑὺ ρὰβ 46 ποῦβ. θὁ5 

τὖἦα Ροϊηῦ ἔαϊὺ 16 τϑῖονό ἀ68 τηοαϊβοδύϊοηβ ροσίδηῦ πηϊα πϑηχθηῦ 5} ἰὰ ῬΟπΟ-ς 

ἀπδύϊοη οὰ 80 16 αἰνίβίοη. ἀὰ ἐθχύθ θη δ]ϊηόδβ. [65 ὀγοομϑίβ οὈ]α 68 
ΘΕΥΘΙορρθηῦ ο6 ααἱ οϑὸ δἱοαίό βὰν οοπήθούασα ἂὰ ἐθχίθ 4θ ἐοὰβ 168 ΤΏ 8. 

οὐδ; Ὧθ8. ογοομοίβ ἀγοϊίβ [], 66 αὐομ οδβὺ ἀ᾽ανὶβ ἄθ τϑυγάπομο ἅἃθ 6 

τηδιὴθ ἰθχίβ. } 

ΟΡαρο 408, ᾿ἰδο 8 αἴθ Ὀα5. Τοῦλλον] Τούλλιον Μαϊγιξοηδὶδ; Τύλλον 
Βιη θη ΐβ. ξ ᾿ 

Ῥαρὸ 400, Ἰίρῃθ 8. Τούλλιο»] Τύλλιον Μηαϊνἐοηδὶ8 οὐ ϑἰπ θηΐβ. ΟΕ, Τουλ- ε΄ 
λίας ἀὐίς τοῦ ἀὰ ομαρ. ΧΙ1) ἀδη8 16 Μαϊγι θη 818. δ᾽ 

Ῥαρθ 408, Ἰίρπιθ 7. νελϑών ἀνθὸ ΒΕΥΑΝ.) ἀπελϑών Μαϊγιἐεηδὶδ; ἐλϑών 
ΘΙηἐθηΐ8. : 

Ῥαρθ 411, Ἰίρπθ 9. ᾿Εξηρτύετο, ἀγοο ΜΑΘΥΙΘ. 
Ψ 
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Ῥαρθ 41, Ἰίρπο 2. “Ὑφελεῖν, ἀνθὸ ΥΤΤΕΈΝΒΑΟΘΗ. 

-- Ἰρπο ὅ---6. καὶ [πολλοὺς] πολλάκις τῶν ὀρϑῶν ἐξετάραξε λο- 
γισμῶν, ἀνθὸ ΒΕΠΒΚΕ, 

Ῥαρθ 410, Πρπο 12. Ὁρτηνσίου] Ὀρτηνσίου Μαΐνξοηιδῖ5; Ὁρτησίου ϑ᾽πίθηῖ8. 

Ῥαρθ 419, Ἰρπ 8. ᾿Εϑεράπευε δὲ χαὶ Πομπήϊος Κιχέρωνα] Πομπήϊος 
δὲ χαὶ Κιχέρωνα ἐϑεράπευε Μαϊγίξοηδὶβ οὐ Βιπέρῃϊ8. 

Ῥαρθ 421, Ἰἰρῃ 4. Ταὐτὰ, ἀνθὸ Ὁ 500 1),. 

Ῥαρθ 426, Ἰίρπα 7. Οἵδε] οἱ δὲ Μαϊγεοηιδῖ8.; Οτηῖβ 66 ϑἰηἐθηΐβ, 

Ῥαρ 427, Ἰίσπθ 6. [1,6 αϊγιέογδὶβ αοαΐθ δὰ ἰοχίθ 46 5ιπέθηϊβ, αρτὸβ 

ἀπόχρισιν, 1658. τηοὐβ ἐν τούτῳ, 4186 ΠΟὰΒ πἌΨΟΙΒ ρᾶ8 οβό ἱπίγοάαίϊτα ἄδπβ 16 

ἰοχέρ, δαί αὐ δίγ βδῇγ αἴθ ὈΙΘη 58,151. 16 5618. 

Ῥαρθ 428, Ἰίρῃιοβ 1--ῶὥ, Τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ στρατιωτῶν συνερχομένων, ἀΥ66 

Ῥ. ἀς ΝΟΙΗΑΟ] τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ πραγμάτων συνερχομένων ΜΜαξγιξογιδῖδ; 
τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ συνερχομένων ϑιπίοηϊΒ. ΒΕΙΒΚΈ;, βοπίαπῦ ααὉ1 τηδησαδῖῦ 

ἀδηβ ὁ6. ἀθυηθυ ἰθχίθ 16 τποὺ στρατιωτῶν, αναιϊὺ ρυοροβό ἀ6 1 Ἰπηἰσοάαΐγθ 

ἄδηβ 1ὰ Ἰίρτιθ ρυδοδάθηξθ ἃ ἴὰ ρ]αθθ ἄθ τούτων. 

Ῥαρθ 482, ἀνδηὐ- ἀθυηἰὸσθ Ἰσπθ. Στυππεῖο»] στύππιον ΜαϊγἸξοηδὲ5; στυπ- 

πεῖα ϑιπύθηϊβ. 

ΟΡαρο 488, ἀθγηϊὸνο Ἰίρῃθ. πιστοὺς εὑρών] πιστεύων Μαϊγίξοηδῖδ. οἱ 
Βιη θ 18. 

Ῥαρθ 480, Ἰίρπα 11. ᾿Εξηυλαβεῖτο)] ἔξην λαβεῖτο Μαϊνιξογιβῖ8.; ἐξευλαβεῖτο 
ΘΙ η θη ΐβ. 

-- ἀογπίὸν Ἰίρπθ. Ὡς μετὰ τῆς παλαιᾶς κακίας] ἢ μετὰ τῆς πα- 

λαιᾶς χαχίας Μαϊνγιἐοηδῖδ; τῇ παλαιᾷ χαχίᾳ ϑιηύθηϊβ. 

Ῥαρθ 487, Πρῃβ 8. Καὶ τούτῳ προσετίϑεντο)] καὶ τοῦτο προσετίϑεντο Μα- 

ἐγϊἐοηβῖβ. καὶ ποοσετίϑεντο τούτῳ δϑ᾽ηθηΐ8. 

Ῥαρθ 439, Ἰίριθ 9. Παριέντος, ἀγοο ΟΟΒΑΙ. 

Ῥαρθ 448, ἀογπϊὸνλθ Ἰίρτιθ. ᾿Ὑπογυστάζειν, ἀνθὸ ἨΒΗΝΕΒΙΌΕΝ. 

Ῥαρθ 444, Ἰίρῃθ 8. Ζιεπράξατο δὲ {χαὶ) τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν 
ψηφίσασϑαι [καὶ] δεηϑῆναι. ἈΈΠΒΚΕ; ἀοτηαπᾶαϊε ἀ᾽ α]ουΐου χαί ἀρτὸβ δέ, οἱ 

ΒΙΝΤΕΝΙΒ ἀθ 16 βυρρυΐτηον ἀθναυὺ δεηϑῆναι. Τιὰ Θοτη ἰηαΐίβοι 46 1᾿Ὧπ6 οὐ 

Τ᾽δαίτθ οομῃ]θοίατο ἃ θουθϊέ ἃ 18. 5τηρ]8 ἐγαηβροβίἑίοη 46 χαΐ. 

Ῥαρα 447, ἀνδη -ἀουπὸγθ Ἰίσπθ. Ὦ Χἰϊχέρων, ἀνθὸ ΒΒΥΑΝ. 

Ῥαρθ 448, Ἰίρπο ὅ. Σοφώτατον, ἄἀγοὸ ΒΕΙΒΚΕ,. 

τον πρητθ 8 ἀἴθὴ 85. ᾿Ζχύλλιουν»)] ἀχυλῖνον Μααϊγιἐογιδῖ8; ᾿“κυΐνιον 
Βιη θη Ϊ8. 

Ῥαρθ 4680, Ἰίρπα ὃ. Καὶ δίκην τις (τῶν δημάρχων» ἀσεβείας ἐγράψατο] 
χαὶ δίχην τῆς ἀσεβείας ἐγράψατο ΜῈαϊγίοηβὶδ; καὶ ἘΞ δίκην ἀσεβείας ἀπε- 
γράψατο ϑἰπίοπίΒ. Οὐτὴρ. γὴὲε (6 Οέβαγ, ὁμαρ. χ: ᾿Εγράψατο μὲν οὖν τὸν 
Κλώδιον εἷς τῶν δημάρχων ἀσεβείας. 

Ῥαρθ 468, Ἰίρῃα 6. ὋὙπάγειν, αἀγοο ΜΑΡΥΙΟ. 



δ02 ΕΡΙΤΙΟΝ ΒΟΟΙΠΑΙΒῈ 

Ῥαρο 49, Ἰίσπι 4. “:εδιῳχημένων] διῳκημένων Μαΐγιἐογνδὲ8. (ϑααἴ ΘΥΤΘυτῚ) 

οὐ διηύθηϊβ. Μαὶβ οἵ. βαρ 467, Ἰίρμποβ ὁ οὐ 7 ἀἶθηὴ Ῥα5, οὰ 16 αϊγίξομιδὶβ 

Ῥογίθ δεδιῳχημένων δὰ Ἰίοιᾳ ἄθ 16 νυϊραίθ διῳκημένων. 

Ῥαρα 460, Ἰίρῃπθ 8. Κατὰ τὴν δίκην] μετὰ τὴν δίχην Μαϊγίξογιδῖδ; περὶ 

τὴν πόλιν διηὐοηΐΒ. ΒΑΘ ργοροβαῖὺ παρὰ τὴν δίκην. 

τος Πρηθ 9. Πληρῶται)] πληροῦται Μαϊγιοηδβὶ8 (θα ΘΥυθασ) οὐ 

ΒΙμ θη. 

--- Ἰίρπθ 12, ἥν ἐπαύσατο, ἀγθοὸ 16 τηδῃπβουῦύ Ὁ 46 Ῥαγ8] ἀγε- 
παύσατο Μαϊγὶἑοηϑὲ8 οὐ ταᾶῦρθ ἄπ τηϑησαβοῦῦ Α ἀθ Ῥανὶβ; ἐπαύσατο ϑ᾽πίρηϊβ, 

-- ἀνϑηὺ- ἀθγπἰὸσθ Ἰίρηθ. ὉρτήνσιονἾ Ὁρτήσιον Μαϊγιξοηβὲβ (ϑαπῦ 
ΘΥΓΘᾺΓΡ) οὐ διηύθηϊβ. ΟἿ οἱ-ἄθββαβ, Ρ. ὅ01, 1. 4. 

Ῥαρθ 462, Ἰίρῃα 7. Τιδουποὃ 

-ς Πρ 11, ΧΚαιλέου, ἀγοο ΧΥΠΑΝΌΞΝΗΊ Καὶ κιλίου Μαϊγιἐοηδὲδ. 

ΚΚεχιλίου ϑιπύθῃ!8. 

-- Ἰρηθ 18. Τούς τε, ἀνθὸ ΟΟΞΒΆΑΙ. 

Ῥαρθ 408, Ἰίρτῃιθ ὅ θη Ῥα8. “Ζιστάσας] διστατήσας Μαϊγιἐοη818; δυσπα- 
ϑήσας ϑιπίθηϊβ. 

Ῥαρθ 4θ6, Ἰίρτμια 14. Ὡς τῷ τῆς ὑπατείας ἀξιώματι] καὶ (βαυῦ οΥτθατ) τῷ 
τῆς ὑπατείας ἀξιώματι Μαϊγιοηδῖ8; καὶ τὸ τῆς ὑπατείας ἀξίωμα ϑιπίθηϊδ. 

ἘΜΡΕΒΙΠΞ ργοροβαὶϊξ αδϊὰ 4ἀθ ομΔΩΡῸΥ χαὶ οὴ ὡς ἄδηβ ὁο6 ἐθχίθβ ἂθ 

Βιπύθη 85. 

Ῥαρθ 467, Ἰίρμθ 12. ὥνϑρωπος] ἄνϑρωπος Μαϊγιοηδῖβ; ἀνὴρ ϑιπίθηϊβ. 
ΒΟΗΑΒΕΈΗ, ργοροβαῖϊῦ ὁ ἀνὴρ. 

Ῥαρθ 468, Ἰίρπθ ὅ. Τότε φιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους καὶ μεταφρά- 
ζειν τοὺς Πλάτωνος] τότε τοὺς «τιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους χαὶ μετα- 

φράζειν Πλάτωνος Μαϊγιξοηδῖδ; τὸ τοὺς φιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους καὶ 
μεταφράζειν ϑ᾽ηὐθηΐδ. 

Ῥαρθ 469, Ἰίρῃθ ὅ. ἀνασταϑῆναιϊ " καὶ ἀνεστάϑησαν)}, ἀγοοὸ ΟΟΒΕΤ. 

Ῥαρθ 470, Ἰίρπιϑθ 18. Τυναῖχα παρ᾽ ἣν] καὶ γυναῖχα παρῆν ΜΜαϊγιἐοηϑὲδ; 
γυγναῖχα παρ᾽ ἢ ΘΙη ΘΠ ]8. 

- ἀογηϊὸσο Πρηθ. «Φίλοι, ἀγθὸ ΥΟΙΚΜΑΝΝ. 

Ῥαρθ 472, Ἰίρμθβ 8 οἱ 8 ἀ᾽θη Ῥαβ8, οὐ ρᾶρβ 476, Ἰίρτιθ 9. Ἵρτιος οὐ Ἵρτιον, 
αΥ60 ΗΘ ΕΠΤΤΕΝΝΕ,. 

Ῥαρθ 476, Ἰίρῃιο ὅ. ᾿Εφ᾽ ἡγεμονίαις, ἀνθὸ ΒΕ ΒΚΕ), 

Ῥαρθ 477, Ἰίρῃια 2. Ὁμολογεῖ, ἀνθὸ ΜΑΘΥ͂ΙΑ. 

Τοϊά. δ' ὁ Καῖσαρ] δὲ ὃν Καῖσαρ Μαϊνιἰοηδῖ8, δὲ Καῖσαρ ϑιπίεπίβ. 

Ῥαρο 478, Ἰίρῃμ 4. Κιχέρωνος μὲν, Ἰδφοῃ ἀθ ῬΒοίίαβ. 

-- Ἰίρπθ 10 ἀΐθῃ Ῥα8. Παραβαλόντες, ἀγοο ΒΕΙΒΚΕ,. 

Ῥαρθ 479, Ἰίρῃ 9. πολλὰ, ἀνϑὸ ΟΟΒΑΙ. 

-- Ἰίρτθ 11. Καιήτας] καὶ ήτας [810] Μαϊγιἐοηδὲβ; Καπίτας ϑὶπύθπίβ. 

- ἀογηϊὸγθ Ἰρὴθ οὐ ρᾶρ 480, Ἰίρῃθ 2. Περιμενοῦσι οὐ ἀμυνοῦσι, 
ανθὸ ΟΟΒΕΤ, ᾿ 
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Ῥαρθ 482, Ἰίρτιθ 19. ᾿ἡνεῖλεν ἡ βουλὴ τοῦ Ἀντωνίου] ἀνεῖλε τοῦ ᾿“ντωγνίου 
ἡ βουλὴ Μαϊνιξοηδῖδ; ἡ βουλὴ χαϑεῖλεν Ἀντωνίου ϑ᾽αοηΐ8. 

Ῥαρα 484, Ἰίρῃ 7. Καιλέου, ἀγοο ΝΥΤΤΕΈΝΒΑΟΘΗ] Κελίέου ΑἸάϊπο; Κεχι- 
λίου Μαϊγιἐοηδὲβ (βιὰ ουσθασ) οὐ ϑ᾽η θη8. 

-- ἀνδηΐ-ἀθγηϊὸσ Πρπθ. ἤ“πέλειπιεν, ἀνθὸ ΟΟΗΒΑΙ. 

Ῥαρθ 488, Ἰΐρῃθ 9. ὙὝφ᾽ αὑτοῦ] ὑφ᾽ αὐτοῦ Μαϊνγιἐοηδῖδ; ὑπ᾽ αὐτοῦ ϑιπίθηϊ. 

Ῥαρθ 487, Ἰίσπ 11. Τοῦτο [τὸ] ἔργον, ἀνθὸ ἌΕΙΒΙΚΈ,. 

Ῥαρα 488, Ἰίρπια ὅ. “]Π΄πΠαφαγεὶς] διαφανὴς Μαϊγιξοηβὶβ; φανεὶς ΘΙ᾽μπίΘηΐ8. 

ΝΟΤΕΒ(.. 

Ι. Ῥαρ 418, Ἰίρτιθ. θΘ. φιλολόγων] φιλολογῶν Ἰμααγ. (3). 
Π. -- ῴ 428, --- 8. ἀγαϑῶν οἱ] ἀγαϑῶν ἀνδρῶν οἱ Τιδῦτ. 
ἼΠ. -- 420, -- 12. συνῆγον {πρὸς ) ἀλλήλους. 
ΙΥ. -- 482, -- Ο2. μάντεις χαὶ] μάντεις τινὲς χαὶ Τιδατ. 
Υ. -- Ο4«484, -- 10. τοῦ] τὴν Τι8υγ. 

ΥΙ. --ὀ Ο ἈὠἈ4388, ἀονπίότθ Ἰίρτιθ ἀὰ ἐοχέθ. παλαιᾶς] πάλαι Τιδυγ. 
ΥΠ. -- Οὠ 445, Ἰίρτιο 2. ὡς] ὥσπερ Τιδυγ. 
ΥΠ|.-- 447, -- ΟΎἯἼ. ἀἶδη 85: οἰδῶντα] οἱδοῦντα Τιϑυγ. 

ΙΧ. --ὀ ῳ4588, -- 18. Κιχέρων)] ὁ Κιχέρων [δ0γ. 

Χ. - 461, -- Ο8 ἀΐξδῃ Ρδ88: χιλέων {χαὶΣ ἑξαχοσίων. 

ΧΙ. -- 462, -- 6. Οἱ «ΕΠῚῸ ἀόοοῦνγθ ἀπὸ ἴουϊθ ἦἄθ οἤοβθβ ααὶ 

τηδησπαθηΐ ἀδηδ5 ἴα τηδίβομ.» (Βαϊζαο, Ῥεἰίέοβ ηιίδὸγθ8: 1.6 18 ὈΓΌτη ΙΓ.) 

ΧΙ. -- 468, --- ὅ. τότε] τό, τε Τιϑυγ. 
ΧΙ. -- ὀ [ἰ4., -- 7. μεταβάλλειν] μεταβαλεῖν Τιδὰν. 
ΧΙΥ͂.--ὀ 488, -- 11 ἀΐθῃ Ρα5. ὑπερβαλλόμενος] ὑπερβαλόμενος Τ,δαγ. 

1. Ττουνόθβ 801} πῃ Θχθιηρίαἶῖγ 46 1 ὁαἸξίοη Ηδομοέξο, ρογξαμπὺ 16 τα] ὀϑίτηθ 
1882, οὐ. ὀουθβ δὰ ογάγοι, ἀ(θ 14 τηαῖπ 46 (ἢ. 6., ἃ 468 ϑπάγοϊδβ Θουγθ8- 
Ροπάδπέ δὺχ Ῥᾶρδβ οὖ Ἰίρῃβ ἀὰ ρῥγόβοηῦ γοϊαστηθ ααἱ νοηὺ δίχα ἱπαϊαπέαθβ. 

2. τῷ [ιδυγοηὐίδπαβ σταθοῦβ ὨΧΙΧ, 4. 



ΕΧΤΉΛΙΤ 

ΡῈ ΤᾺ ΒΕΥ͂ΘΕ ΟΒΙΤΊΟΌΕ Ὁ ἨΙΒΤΟΙΒΕ ΕΤ ὈῈ {Π]ΤΤΗΒΑΤΌΒΕ 

πὸ ἀὰ 10 δἃνι}}] 1882, ρϑρθβ 289---291. 

ΠΥ ἃ ὰἃἢ δῃ, 6 τϑηάδὶθ οομηρίθ ἄδη8 οοἰΐθ βθναθ (), οἱ 
Ο ΔΥΘΟ ἀπ Ὀΐθη νἱΐ ρ]αΐβιν, 4 1ὰ {πὸϑθ ἀθ ΟΠ δ1165 Οατδαχ 581 τῇ 
τηϑηϑο 11} πόρ]οό ἀθ ῬΙαίδιαπθ, αἰπϑὶ απ 46 80η ὀαϊξίοπ ἀθ ἴα 
γλὲ ἀ6 Π)όγιοδίϊδηθ. « ΟΧΡυΪηδ 18. 16 βουπαῖν αα ποι ἀοππᾶί 
θἰθηίδί 165 δαΐγοβθ Κιοδ; 11 5᾽ οϑέ τὴ 18 ἃ 1 ΟΘαντΘ ἄγθὸ 80η δοίνιξό 
ΒΔ ὈΪΠι61160, οὐ 1᾽Δηπομοθ δα]ουτα αὶ ἀπ ποῦγθαᾶι ροίϊΐ γ ] ΠΊ6, 
Τ]818 ΔΥ̓Θὺ πΠ βΘηΓ πιοθηΐ Ὀΐθη αἰ όγοηΐ, οδΥ ὁ6. 5618, Πό]85! [6 
αἀθυπίθυ, οὐ οϑίδθ νἱθ, ααἱὶ ρτοιηθίίαϊ! ἰδηΐ, ἃ ὀϊό ἰταποπέθ ἀγδῃί 

ΣΤ θα. 
71ἃ γεΨδεοε ὧ(6 ΟἸεδόγοη ταᾶαθθ ἀπ ρτορτὸβ ποίδ]θ. 881: 16 Κὲ6 

ὅθ Τοόηιοείϊδηο. Οταῖχ ἄναὶϊξ οοπίϊππό ἀ᾽ ὀξι ἴθ᾽ βὸπ δαίθαν, δὲ. 
ΟΠ β56ηΐ, ΡΟΣ δἰμϑὶ αἶτο, ἃ ὁμδαπθ ᾿ίρπθ 46 1Ἰπἰτοαποίϊοη οἱ ἀὰ 
Οοτηπηθηΐαὶτθ, ἄγῦθὸ 66] βοΐῃ 11 886 ρτόραϊαϊί ἃ ἰὰ 1Δ 66 ἀθ ρὰ- 
ΠΟΥ ἰουΐθβ 165 ὈΙΟρΤΔΡ ἶ68 46 ΡΙαίΐαγαμο. ..... [165 «ΒΟΌ 068 (6 
Ιὰ γὴῖ᾽λο ἄς ΟὐἸοόγονν » ἰουηθηΐ ἀπ Οπαρὶζτ... ἰμδίσποι  ἔ,.. ατδὰχ 
Υ ὀπυμηὸνθ 165 δαίθατδ ΟΟμβα 68. ρᾶῚ Ρ]αΐδταθθ, 58η5 ργόξθηατθ 
(οὐ ο᾽ρϑῦ Ἰὰ ὑπ ἰγὸβ βᾶρ6 τόβϑϑυυϑ) 416 ποῖ8. Ραββί 08 168 ἀόοοα- 
γα ἰοαβ; οὐ 1] ΘΠΘΙΌΠΘ ἃ ἀἰδέϊηριον απαπὰ 16 ὈϊορτρηΘ ἃ Ραϊϑό 
αϊτϑοίθιηιθηΐ ἃ 1 βου ο8. ΟἹ ἽΠ6116, οὰ απδηᾷ 11] ἃ Θὰ ΤΘΟΟΙΓΒ ἃ 
ἀπ ἰη θυ αἸαἰτο. [26 ΡΥ ΪΘ 46 65 ἀθαχ θὰ 86 οοῃϑίαίθ 486]- 
απθίοὶ 5 ρ81 65. ἱπάϊοθϑ οασίθαχ : οὰ γοὶν απ ΡΙαΐαταιθ γαῖ [ἃ 
1αἱ-πηδῖηθ Ὀ] αβίθαγΒ ὁου 5 (6 ΟἸοότοη οἱ α᾽δαΐγοβ ἰθχίθβ 1 8 

1. γον. Του. ογῖξ., 1881, 1, ». 102 οὐ βαϊναηῃΐθβ, οὺυ οἰ-ἀθνδηΐ, Ρ. 888. 



ῬΩΠΤΑΈΟΟΕ, ΥἹΕ ΡῈ ΟἸΟΙ͂ΒΟΝ δ0ῦ 

ααδηᾷ, ἰαπαίθ ἀθ ΘΟ ρυθ μαΥΘ. 5862 ππὸ ἰδηριθ ὀἐταηρότθ, 1] [πὰ 
ΔΥΤγΘ ἀθ δοτημηθίθ ΠΠΘ ΘΥΓΘῸΙ Οἱ ἨΠ ΘΟΠΓΘ- 568. 

1,6 ποῦγϑαι πηϑηπβοῦ 46 αταῖῦχ, 16 Μαϊῤγιοηιδῖδ, 8. ΤΟΌ ΤΙ θῸη 
ΠΟΙΌΤΘ 4 ποινθ!]85 δὲ ὈΟΠΠΘ5 ἰθζοοηβ. 1Π ἃ ΡῬΘΥ 8 46 Θ0Πη- 
ΡΙόξου 16 ἰοχίθ ἄδῃβ 16 οἰ. στι: Καὲ μὴν ἐπὶ τῆς οἰκίας ( ἔφη,» 
τὴν Σρίγγ᾽ ἔχεις; 186 οἴᾶρ. ΧΧΠ: Ὁρῶν δὲ πολλοὺς ἔτι {τῶν 
ἀπὸν τῆς συνωμοσίας ἐν ἀγορᾷ συνεστῶτας; 16 οἴαρ. ΧΧΙΧ: Καὶ 
τοῦτο διὰ Τύλλου τινὸς { Ταραντίνου) πράττουσαν; οἱ 81ΠΠ|6 0785 
ΘΠΘΟΤΘ. Υἱοὶ ἀπθ] 1685 ΘΧΘΙΉΡΙ65 ἀθ οουγθοίίοπβ ἀὰ ἰοχίθ ἀπ68. 
δὰ τηδπιθ ΠηΔΠΠ80}1. ΟἿ. ΙΧ: Στρατηγίαν δὲ μετιόντων ἅμα σὺν 
αὐτῷ πολλῶν χαὶ γενναίων (ρου μεγάλων, τηοί ααὶ 856 Π1ξ 4π6]- 
4865 Τρποβ ρΙαβ παπί). ΟἿ. χυιπ: Οὐδὲν οὖν ἐπενόει καχὸν ὃ 
«έντλος ἰάσιμον (ροῦν ἢ ἄσημον). 1,68 ὀάἰξοατβ ἀναϊθπί δα βε1- 
ἐπό μικρόν ἃ χαχόν. ΟἿ. χχιγ: Ἐπιστολαὶ δὲ περὶ τούτων 
(ροῦν παρὰ τοῦ) Κιχέρωνός εἰσι πρὸς “Ηρώδην. 

Οπ ἰτοῦγο ἃ 1ὰ ἥπ. ... 16 ᾿ΙβΒῖ6 465 ραββαρθδ οἡ ΟΥ̓ΔῸΧ 5᾽ 6δὲ 
ὀορατίό ἃ 1 ἴοἱβ 46 ἴὰ ἰθοοὴ ἅἀὰ “͵αῤγἐοηδὶβ οἱ ἀπ ἰοχίθ 46 ὅ΄1η- 
ἰθηΐ8. .. - ΒΙΘΠΔΙΟΠΒ. 1Π6 ΘΟΙΤΘΟἰΐοη ἔαϊίθ δὰ οἢ. ΧΥ͂ ρᾶ" ὑπ ὀϊὸγθ 

᾿ἀἰδιϊηραό ἄς Τ᾽᾿όοοϊο 465 Ηδαυίθβ- ἱπᾶάθβ, Μ. ἀθ ΝΟΙμδο: Τῶν ἐν 
Τυρρηνίᾳ στρατιωτῶν συνερχομένων. 1,6 πη8. 46 Ματα ροτίθ 
πραγμάτων, ἴὰ γαϊραίθ. οπηθί ὁ6 τηοί. Δα ἢ. ΧΧΧΥ͂Ι, ΟὙΔῸΧ πη81- 
416 ἀὐϑο ταῖβοη 1Π6 ἰδθιπθ Θηΐθ τάς τὲ πόλεις οἱ εὐπόρους 
ἐποίησε. ΟἿ". ΧΧΧΥ͂ΤΙ, 1] ὀου τῇ γνώμῃ ττολλὰ ῥιπτασϑεὶς ἐπ᾽ 
ἀμφότερα καὶ διστάσας (διστατήσας Μαΐνγ., δυσπαϑήσας να]ρ.. 
ΘΟ". ΧΧΧΙΧ, 1] ὀουι ἐχεῖνον ἠξίου στρατηγεῖν χατὰ νόμον ὡς τῷ 
τῆς ὑπατείας ἀξιώματι πιρούχοντα (χαὶ τῷ τ. ὕ. ἀξιώματι αΐνγ., 
χαὶ τὸ τ. ὕ. ἀξίωμα νὰ]... 

Πθδη8 805 ἀθυηϊο γογᾶρο αἰ 1[4116, αταὰχ ἀναὶξ ἀόοοπνοτ Ρ1α- 
ΒΙΘΌΤΒ ΤΠ ΒΟΥ 5. 46 Ρ]αἰατααθ ἱποοῦηπι8 οὐ πόρ]ρόβ΄ 5610], 
αα}} Ἰπρθαῖξ 46 ρτθιηϊὸγθ γαὶθαν οὐ ἀοπί 1] δαταὶῖς 58η8 ἀοαΐθ 
{ἰγτό ὰἂπ ΘΧοϑ θη θαυ ροῦν 1᾿ἐαἰξίοι αα}} ργόρατναιϊς 4685 Κλ65 
Ὧ(6 Ριίμέαγηιο. 11] ΘᾺ βθῖα ἀθ οϑίί ὁ ἴομ οομηπηθ ἀπ Χόπορμοῃ 
αα} πιῤαϊίαϊ οἱ ἀθ ἰδηΐ α᾽ Δαΐγοϑ {1165 ἐταναῦχ ἀοπὲ 11 οἷξ θῃ- 
τΙΘΩΪ 1 Βοίθμοθ 5᾽}} ἀγαὶϊΐ νόορῃῃθ. Ῥαΐϊββθηΐ 865 ὀϊὸγϑβ, 85 1πϑρίτδηΐ 
ἀθ 80η ΘΧθῃΪθ, οἵ τηϑιοΠδηΐ 580 [65 ἰγᾶο68 46 ΘᾺ 161Π6 πιδῖ- 
16, ἴαϊτθ, ομδοῖι 8 η5 1 τηθϑαϊτθ 46 565 ἔοστοθθ, 66 4} πθ [αἱ 
ἃ Ῥ88 ἐϊό ἀοππό αἰ Δοθοιηρ τ! 

ΗΈΝΕΙ ΕΠ. 
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ΡΗΠΙΟΙΟΘΊΒΟΗΝ ΟΘΗΒΝΒΟΗΒΙΒΤ 

10. ΦΌΝΙ 1882. 

Ῥιίμέαγηιιο, Κῖ᾽ο ἀ6 ΟἸοόγομ, βαϊνία ἀὰ Ταγαϊδῖο (ὁ Π)όηιοβίἠδη οἕ 
ὅἀ΄ὁ ΟἸεόγον. "“οχίθ συῦθοὸ γθσα 581 16 πη 80} 46 Μάνα, δοοοιη- 
Ρᾶρῃό ἀπ ποίϊοθ 811 Ρ]αΐαταπθ οἷο. ρᾶΐ ΟΠ 1165 ατδαχ. 
Ῥαγδβ, Παοἠοίίε οἐ Οἷθ. 1882. 102 5. 129, 1 ἢ. 

Πούβοὶρο Ηργδαβοθῦθυ, ἀθνὺ ἀἄδβ ῬΙαίΔγΟ πίθοιο ΤΘΌθη ἀ65 [)6- 
Τηοϑίμθ 68 {{ α16 ὅομα]ο Ὀραγθοὶίοί μαΐ, σόοι τἱῦ ἰπ Νο. 1 
ἃ. 4. 5. 12. (Ὁ ἀμβοῖῃ [μϑβθτη οἷπθ Νοίϊζ ρορϑῦθῃ ἢαῦθῃ, παὺ ποῖ 
Καγζον Ζοῖῦ ἀΔ5 [6 θθη ΟἿοθΙῸΒ. πϑοβὺ θ᾽ σύγχρισις [ΟἸΘΘἢ [4556Π. 
Μιῤ θα ἢ πθῃπιθη τὶν ἀὰ5 ΒΆπαομθη ἴῃ ἀϊθ Ηδπηα, Ὀθ6άδπ- 

ΘΙ, ἀδ88. ἀθι ΠΟΙ πα ηρθγ 0116 Ἰππρθ ΟοΙ Θῃτίθ βοίπου Αὐτοὶ ἀπᾶ 
ον ὙΥΙΒβθηβομαῖΆ ἀατοῖ οἴπθη {σοὶ ρθη Το θη 55θη υγασᾶθ, 
11655 65. 810} ἀοοῖὶ θυ υγαῦίθῃ, 855 ΘΓ 1Π5 στ} οἷπθ πθὰθ Κυὶ 5086 
Αὐβραῦθ ἀθὲ γἱΐαθ 416 14 τϑομί νϑυἰθηβίνο!θ, ΔΌΘΓ ἱπχυ ΒΟ 6 
ἱπ|015.6. τη πο 6.161 πθαθ Βαπάθ, υγὶθ 4685 οι ἐθηβιθιθηϑι5 πα (65 
γοπ Οτδὰχ 56]08. οὐβὺ [Κο]αὐοπί ουίθη ΝΜ αἰ ἐθπβὶβ, ποι την σϑ πῃ 
θη οἰ χίρθη δίαπαραμπκί ἀοὺ ΕΟ ΒΟΠπαηρ' τ ρυ ϑθηίθτοπθ Ααϑ- 
ΘΆ06 γομ δ᾽ πίθηϊβ θυβθίζθη νγαθ. Πατοη τνὶτ Βόμοη αἰ. νἱία 
465. Πϑηηοβίμθηθα ἈΠΟ ΚΘηππηρ Ζ0116Π, 850 ὙΥ}ΠΔ ὈΠΒΘῚΙ ΟΠ ΠΟΙ Ζ 
ρου ἄθη γϑυϊαϑί 65. δ θθομάθη Μδπη65. ποοῖὶ ΦΙΠΘἤΤηΘΠ, ὑγΘ ἢ 
ΙΓ 808 ἀ6Υ ΒΟΠαπαϊππρ ἄθν νἱΐα ΟἿθθυοπὶβ ΘυΚΘηηθη, υγῖθ 510 ἢ 
ΟΥ̓Χ ΠΟΘ ἀπά τη ἢν ἴῃ βϑῖπθ Αὐαΐσαθθ πἰποὶἰθθίθ; ἄθπη ἷπῃ 

ΘΔΏΖΘη χοὶρί 56. πϑιῃθῃ 10} ἴῃ θη οἰ] ἑθπάθῃ Ῥαγίθη οἴηθη 
γγθβΘ ἢ ΠΟΘ η ΕΣ ΒΟ τ . ὥνγαν βεϊπηθη αἀἴ6. ουβίθῃ 14 ϑοίίθη 
τἶξ ἄριι ΠΘῦθῃ (65 Πριμοβίμθηθϑ ἰἰθογθίη (5); 816. ρθθθη πηθὶδὶ 
ΔΘ. Ρ ΘΥΤΟΠ5. ρου Θο ἢ βοθον Γι ογαι τ οθβοβι θη θ νου] ]οῃ6 ΟἸδαΐθ 
ἄθοὺ 45 ΠΘῦθη, 45 αδηΐθ, 416 πἰδίου βομθη θυ ΚΘ 465 ΡΙαἰατοῖ 
απα ἈΠΗΠΊΙΟΠΘ5, ΑΘΓ σοὴ ἀὰ δΔῸ Ὀθρίππὶ 1. οἷπθ ἀπτομδιβ 56} 080- 
βίδπάϊρσο Αὐἰϑ]απρ' γορ ΘΠ] ΟΡ τ Ρ ἰβομοη ΝΔΟΒτοΐθη (5). ΕἸΒ 
γγΘΙ θη ΒΟΥΤΟΝΙ ἀΐθ Οθβαιηίδαβραῦθη (6Γ νυἱίδθ νοῃ αι θιβίθῃ 
ΑἸάΐπα 5. σὰν Ταπομηϊαηα γοη ΒΟΚΙΚοσ, νυνὶ δυο αἰ ὥὅροζίδὶ- 
Θαἀϊοπθη πα ἀϊθ ἔν ἀϊθ ΕὙἸΔΠΖΟβθη ΔαΒΒΘΙΟΓἀθ μέ Π16}} τ ο 1: 
παπᾶ ΚΙαββίβομο [ΠΘουβθίζαπρ σοι Φ4Κ00 Απιγοί πἰομξ Ὀ]088 δαΐ- 
ϑοχβμ!ς, βοπάθγη 00} ἴῃ πηϑἰβίθηβ γτϑομέ οὐ] κίϊνου ΥΥ οἶδ Ὀθατ- 

1. ὝοΥ. οἱ-ἄθββϑιιβ, Ρ. 389. 

2. ογ. 1ὰ ποίθ 1, δὰ Ὀδ8 ἀθ6 ἴὰ Ρ. 397. 
9, Ὕου. (ἔν. 46 ΟἸ, α., Ῥιωαγοῖνθα. 
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(610 ἀπ ἰἤγοπι ἡ ουῖπθ πο Ὀοϑυϊτηπηί. Υ οἷΐ σϑάδηκθηγθί Π ΘΟ Υ 
απὰ ἰηϑίγικίϊνου ἰδ 2. 485 [ο]σοπάθ Ἰζαριίθὶ, ὑγϑίομθθ δαΐ 12 
δοιίθῃ αἴθ Θπο]θηβέπαϊθη Ῥ]αἰδο5 {ἰγ ἀαθ ΓΘ ῦθη 465 Οἵοθτο 
Θἰηρ θη ογδτίου (6). Ὑὔθπη Οτδὰχ 0} ΠΟΘΙ ὑγῸ}] Ζιπὶ οαΐθῃ 
ΤἼΘΙ] δα ἀθαυΐβοθθ Θα6]16η, τῖο δα Η. Ῥοίθιβ Ατϑοὶς (Η 8116 
1865) ἃ. ἃ. τυ οκρθηΐ, 8580 ϑησί Θ᾽ 50} ἀοοἢ ἀθ6ΓΆ1}} βϑῖπο 
γγ ΠΟΥ σοσΘ 6 οἰρθηθ ΑἸ θη. Εν βθαοθς ἐδϑίζιβίθ θη, υυϊθυγθὶς 
ΡΙαίαγο ΟἸΘΘΙῸΒ. οἷρθπθ ϑοῃυ θη, αἷθ βθίπου Ζθι ρθη ΒΒ6Π, 

ΠΑ ΘΗ ΟΝ Δ06. ἀα5 ΠΘΌΘη ΟἸΘΘΙῸΒ νου ΤΊτΟ ὈΘπαΐφί μα ΌΘη πιᾶρ, 
Οἰπθ ἄθη ΑΠΒρτιοἢ σὰ ΘΓ ΘΌΘπ, σοπαῖ 8 16 οι 5.61186 ἀἰθ Θ.61}16 
πηἰθυβομίθάθη σὰ Βα ῦθη. ὙΠ Παϊΐθη ἀἴθθοθ Καρίίθι πίοι Ὀ]ΟΒΒ 
ἐγ (5 Ὀθαθαξοηαβίθ, Βοπάθυη ἀπο ἢν 488, γι ομθ5. ἄθη οὈ]6Κ- 
ἔνθ ίπη (65 γϑυβίουθθηθη (ΘΙ γίθη τιϊξ ΒΘ πο Ὺ ΒΟ] θη ἀπά 
θοβομοίἄθποη Παυβίθ απο ἀθ᾽ σφ δ μοσίθη ἀπα ἀθν φυγθ 6] Πα θη 
Βοϑαυ!αίθ δπὶ θοϑίθῃ Κοπηζθι ομ ηθί. 

[θ᾽ βου θομίβοῦθ Τοχί, βονὶθ ἋοΥΓ Κομπιηθηΐαν πτηΐαϑϑοη αἷθ 
Βοιίθῃ ὅ8---]191 (δ). Υ͵α5 ἄθῃ θυβϑίθῃ δηρθῆΐ, 50 ἰδὲ ἀου Μαίγθη- 
515. ΔῈ 0 ἢ ΠΙΘΡ 16 θθῖτα Π ΘΠ ΟΒίΠ6 Π65 1οἰ θη ρθνγθϑθη, ἀοοῖ ποι 
οὗγγα ἴῃ ἰὙταπηἴβοθοι ὙοΙβ6, υἱθιιθὴῦ παὶ αταιχ οαΐίθ ΤιΘβατίθῃ 
00 ἢ} σθρθη αἰθ ΤτΊδαϊοη ἀ65 Μαίτ Θηβ15. δαΐσθποιησηθη. ΝΟ 
ἀογ 5. ὅ00---808. σΘρθθθηθη [ΠΘὈθυβίοῦ οΥρίθοὺ 510} οὗνγα [016 6η- 
4658 Βοβυϊίαῦ ἀθν ΑὈνθίομαπρθη. ΟὈθπδῃ βίοις ΤΠ έδίρθ, νγθ]οἤθιὴ 
[ο]σοπά αταῦχ 1. ὁ. 6 ἥμπ. (ρ. 415, 1. 5) πολλοὺς γοῦ πολλάχις 
νου τ, 2. σοφώτατον ἐποίησας ο. 26 ἤπ. 5. 448, ὅ (οοἀά. 
δἰηΐ. σοφώτερον), ὃ. ἐφ᾽ ἡγεμονίαις (οοἀᾷ. 5᾽πὲ. ἡγεμονίας) ο. 45 
5. 4170, ὅ, 4. παραβαλόντες (οοδᾷ. 5΄᾽΄πί. παραβάλλοντες) ο. 47 
πηθ. 5, 478, 1. 10 ἀ᾽θῃ 0885, ὅ. τοῦτο [τ Ὁ] ἔργον οοπιρ. ὁ. 8 
5. 487, 11 ἀπὰ 6. ἈΠΗ]16 τνῖθ Ἦ. διεστεράξατο δὲ (καὶ) τὴν .. 
βουλὴν ψηφίσασϑαι [καὶ] δεηϑῆναι ο. 234. 8. 444, 8. οἱ 9 ᾿ἰοθῦ; πὰ 
γγ0}} 16 Βοίβκο 485 ᾿ἰϑίχίθ χαὶ πίοῃξ ρϑιαᾶθ, υγΐθ Θ᾿ πίθηϊβ, διι8ρ6- 
Βομίθάθη τῖββθη. ὸη (ὐὐγαθς αὶ αταιχ υἱϑ Επιθηαξοπθῃ 
τοοὶρίογε: 7. τοῦ δὲ δήμου. .. παριέντος (οοαᾷ. 5΄ηΐ. παριόν- 
τος) 0. 22 ἰηϊί. 5. 439, 8 οἱ 9, 8. χαὶ τούς τε φίλους (τοὺς τότε 
φ. οοαα. ϑἰηΐ.) 6. 86 ἥη. 5. 462, 1. 8 οὐ 2 θη 85, 9. χαὶ πολλὰ 

ταραχώδη (τάλλα οοαᾷ. ϑ5᾽π|.) ὁ. 27 πιοᾶ. 5. 479, 9 ἀπά 10. οὐ 

4. Ῥ. 490 οὐ 5. οἰ- 6588. 
ὅς ΟἸ-ἄθββυβ, ρ. 406 ἃ 489. --- Οπ να, ἄδῃηβ 14 βαϊθ 46 οϑέξθ σϑρτο- 

ἀπούϊοπ ἅὰ οοταρίθ τϑηᾶὰ ἀθ Μ. Ηδβ]16ν, βαϊβεϊξαθι ΤΙπαϊοαξίοι,, --- ὁπ ἔγδη- 
φ 818, -- 465 Ῥᾶρθ8 οὖ Ἰίρτιθβ ἀὰ ρυόβθῃὺ γοϊστηθ ἃ 66116 468 ρᾷρθϑδ οὐ Πἰρίι68 
46 1᾽ δαϊδίοη Ηδομοίίο. Η. 4. 
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ῥᾳδίως ἀπέλειπεν (οοἀ. Βπί, Δογ. ἀπτέλεστεν) οοιαραγ. 6. 1 ἤπ, 
5. 484,1. 2 ἄνθη 485. οῃ Μιαυιφ, ὰὶ 11. ἐξηρτύετο 5ιαίι 
65 ἐξήρτυε ἄον Ηδηβο θη ἀπα νορ Θἰπίθηϊβ ἴῃ ὁ. 4 πιθᾶ. 
5, 411, 9, 12. εἰς δίκην ὑπάγειν βιαίων (ἀπάγειν οοαᾷ. Β΄πι.) 
6. 88 πιρᾷ. 5. 468, ὁ υπὰ 18. ὁμολογεῖ ὁ. 45 ἔπ. 5. 477, ἃ 
Ἐϊπρδηρ; ροίαπαθη. 1 [οὐχί Κ.61160 μας ἀθο 2. Τ᾿. ποῖ ἄθιῃ 
Μαίεθηβὶβ ποὺ ἀϊθ νγϑίΐουθ Αθηάοιαηρ δ᾽ ὁ Καῖσαρ οΥἸΠ θη. 
Θἰηίθηΐἶθ ΒΟΏΣΙΘ Ὁ ταϊξ βοίπθη οοαα. ὡμολόγει χαὶ Καῖσαρ, ΒΘΙΒΚΘ 
Βομοῦ δὲ οἶπ, ἄον Μαίτ. δίθίοι ὡμολόγει δὲ ὃν Καῖσαρ. Βοὶ τηθ- 
{πο βομον ΒΟΠΔηΔΙπηρ' 465 Μαΐν. Κοιητηῦ πῃ ὙγΟΪ] ΒΟ γθ] οἢ 
δα δ᾽ ὁ τηῖξ Θτδαιχ, βοπάθτῃ δαί δὲ καὶ τι Ἐθίβίκο ; ἄθπη χαὶὲ 
Βομοίης ἀου 5ἴηη ἀθὺ [6116 σὰ δυΐογάθυη. Μ|Ρΐ γψέξομηϑαοῖ, Βο το έ 
αταῦχ 14. πολὺ τῆς φιλοτιμίας ὑφελεῖν ὁ. ὁ σορθῃ Ἐπᾶθ 5. 415, 
2, ΤΉΘ ἘΠ}, Ὑγ16 ΤῊΪ’ ΒΟ ΘΙ ΠΘη Ὑ71}}, ἀοΡ οΥδμμ πη 50 6 ΚΟΠΡΎΠΘΗΖ 
ὙγΘΡΘῺ 818 ὙγὙ61} 416. Πα πά βου 10. ἃ θου!οθίοτίθ ν α]ραία ὑφεῖλεν 

πἰομς γοιβίδμθη νογᾶάθῃ ἰςῦπηίθ. Μ|βΡς ἀθιμβθίθθη Υ̓ γε ἢ 
μὲ ΟΥΓ 800} 15. Θορ. 2 πιθᾷ. 5. 484, 7 ἐν τῇ Καιλίου συνη- 
γορίᾳ φΦοΒΟΒΊΘθΘη, σνϑπτοπὰ Μαίν. πἀπὰ ἀἷθ πιοίβίθῃ οοᾶά. υγὶθ 
806 }} Θ᾽πίθπΐβ Κεχιλίου Ἰθθθπ. οη ἄθη Κοπ]θικύασθη 465 δγψα- 
μμ5 Βάθθη 16. (Κικέρων) ὁρῶν. .. εἰς ἄχρατον ἐμττίπτοντα τὰ 
πράγματα μοναρχίαν, ἐπὶ τὸν σχολαστὴν καὶ ϑεωρητικὸν ἀνελ- 

. ϑὼν βίον “Ἕλλησι συνῆν φιλολόγοις (οοαἋ4. ϑ΄1΄η{. ἐλϑῶν, Μαίν. 
ἀπελϑωὼν) ὁ. 8 5. 408, 6 οἱ 7 υπᾶ 17. ὦ Κικέρων ο. 26 8. 447, 
2 ἀἶθηῃ ὃ88 Ρ]αίχ ροοίππαθη; δὴ ἰοθίχίθυ ϑ6116 παί 5΄΄ηΐ. πᾷ} 
βϑοίπθῃ οοάᾶ. ὃ Κ᾿ ΜΠΡψῸ Οοδοί αὶ αταὺχ 18. ὁ. 40 ἥπ. 5. 4069, ὅ 
ἄϊο. ον χαὶ ἀνεστάϑησαν τ80}} ὃ Καῖσαρ ἐκέλευσεν ἀναστα- 
ϑῆναι φοβίγομθη ἀπά 19. ἀ16 Ῥεββθηία περιμένουσι ἀπα ἀμύνουσι 
ο. 47 ἢ. 5. 479, ἀθτηϊὸγθ ᾿ρπο οὐ 480, 1. 2 ἴῃ ἀἴθ θα βρυθομθμθῃ 
Βαίατα γουνγαπᾶθ!. Ἐπ πὶρο γϑυθίηχθιίθ Κομ]θκίατθη βἰπα δ ἢ 
βοηδί ΠΟΘΙ γϑυγγουθί; 50 ᾿ἰθϑὺ οὐ 20. πδοῖ! Ῥηοένιβ εἰμί Κικέ- 

ρωνος ππᾷ νοι ἐχστῆναι ὁ. 46. ο, Ε΄. 5. 478, 4 οἷπ 5ἰομου ἢ {0 6Υ- 
ἢ βδίροβ μὲν, ποῖ ἄθι Ἰαἰθἰ ἰβοιθη [ΠΟ θογβθίζιηρ; 4085 ΧΥΪΔΠΘΥ 
91. βία ἸΠάρχον ᾿χυΐνιον ο. 21 5. 448, 1. 8 ἀ'ὁη. θὰ5 ψῖθ 5'1ηΐ.Ψ 
ποῖ ἄρῃ οοάΐοθϑ μαΐ (Μ. ἀχυλῖνον) ἄθη Ναιίθῃ 1. “4“κχὑλλεον(βι), 

υγίὶθ ἃ} 29, Καιλίου δέ τοῦ ῥήτορος ο. 86 5. 402, 11 Βίας 
Κεκιλίουι Ὅθῃ Τὔρερογίνιδ ἴο]οῦ ον 22 (δῖ8). ο. 89 1ηϊῤ. 5. 4606, 
1. 4, 8, 2 ἄνθη Ὀὰ5 ἰπ ἄθῃ ῇοιίθπ Κάτων... ἐχεῖνον ἠξίου 

θ. δῦ ἴῃ ἄθηη Ανΐβ 5. 501,1. 7 θα Ῥὰ8 πίομὺ δ]8 ᾿ωϑϑανὺ ΧΥ]Δη6Υ8, 
ΒΟΠΘΥ 815 Θἰρθηθ Αϑπάθγαηρ' δυΐρ οί νύ. 
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στρατηγεῖν χατὰ νόμον ὡς (οοαᾷ. Βη!. καὶ) τῷ τῆς ὑπατείας 
ἀξιώματα προὔχοντα, ἄθιη «]ίθῃ ϑοϊαρμβ (ἀὰ 85.0.1) 28. τοΐς δει- 
γὸν ἡγεῖτο τῷ Μίανιλίῳ ταῦ τὰ (οοαᾷ. 5ἰηί. ταῦτα) μὴ παρασχεῖν 
ο. 9 ρορ. Εἰ. 5. 421, 4, οἰἴπθῃὶ ᾿πηρθῃ ἔτη ῦβιβοθη ΟΦ] ΓΘ ἢ 
ἄο Νοίπας 24. ἴῃ ἄθι Κοπβι τ αϊθιπηρ ἀθΥ 5[6116 ὁ. 15 ἴῃ. 3. 428, 
1 οἱ 2 οὐ πολλῷ δ᾽ ὕστερον τούτων, ἤδη τῷ Κατιλίνᾳ τῶν ἐν 
Θυρρηνίᾳ στρατιωτῶν συνερχομένων καὶ χκαταλοχιζομένων .... 
ἧχον ἐπὶ τὴν Κικέρωνος οἰχίαν οἷο. Ἡΐ656 5.616 σὉ βομοῃ Βθίβκθ 
ὙοΥϑ]αβϑιηρ' στρατιωτῶν οἰησιβοίχίθῃ, ΔΌΘΙ Οἴἴθηθ8 1 δ [Δ] ΒΟΠΘΥ 
Ξ.6116, πϑβτ] ἢ πδοὴ τούτων. ὈΐΘ πηρἰβίθῃ οοάϊοθβ ἢαθθη νὶθ 

Βιηΐ. πὰ τῶν ἐν Θυρρ. συνερχομένων, ἀδΥ᾽ Μαίγ. Πα τῶν ἐν 
Θυρρηνίᾳ πραγμάτων συνερχ. ΝΟΙΠδΟΒ ΚΟοπ]ΘκίαΣ τ] ἀουβρυιοῃΐ 
ἄθιη 5'΄ἴμη ρϑυγίββ πἰοηΐ, ΟὟ 4061 416 στρατιῶται γο]!διξπαϊρ 8Δῃ- 
ΘΘΠΊΘΒΒΘΩ 51π64, ᾿ᾶϑδί 510} (00) 567 ὈθΖυγθ 6]. ὙΥατάθη αἱ 
Τιϑαΐθ πίοι οὐδέ στρατιῶται ἀατοῖ 445 χκαταλοχίζεϑαι ἡ ΜΙΡ Βοποὶηΐ 
Υἱοὶ ραββο μου ον Βορυ συνωμοτῶν οὐδ ἀνϑρώπων. Νβοὶι 
ἄθιῃ ἡ Αυὶβ᾽ 5ἰπα ποῦ υγοὶ [,Θϑαυίθη Ζ ΘΥΥγΠΠ6η, Πϑ ΠΟ 2. 

Ῥοϊμηναηηβ τὰ 6. 41 ἔπ. 5. 470, ἀογηπίόσθ Ἰρηθ ἀὰ ἰοχίθ οἱ φί- 
λοι ἔν 45. Βαμα ἀβομν ]ο6. φιλόσοφοι ἀπ 206. σαη Ηδγιυογ 6Ή5 
6. 34 8. 443,1.1 ἀΐδη μὰ8 (Κικέρων) ἔϑηχεν ἐν ἐπιστολῇ γρά- 
ψας ἐνιαχοῦ τῶν λόγων ὕτιονυστάζειν (βοῃβί ἀπονυστάζειν) τὸν 
“Ἰημοσϑένη. ἘπΑΙΙΟΙΝ ἰδὲ τς ΠΗ. ϑέορἠανιιδ Ἵρτιος «. Β. ὁ. 48 
ὃ. 472,1. 8 οὐ 8 ἀ᾽θῃ θὰ8 ὑπὰ βοῃϑύ μηϊ 5011. ΔΒΡΘΙ Θ᾽ ΒΟΒ ]ΘΌΘΗ. 
ἴῃ φημ ἰδέ ἀἴθϑθθ Αὐιβυγϑ}!} {ὑΠΘγο πη δ ίϊομθη. ΠῚ Ζ 
ἸοῦΘἢ, σσθθπ 880} ἴῃ οἰηΐρθη ἘΒΠ]Θὴ (5 {{τ|61} ΔΌυγθι θη πυϊγα. 
Μ|ι θοῦ παῦ αταῖχ ἄθῃ Νδιηθῃ Καιλίου ἴῃ 1656 Ομ] αβραθ6 
4. Β. Νο. 22 οἰπροβοίψί, ἰτοίχζαθπι αἴθ σαί [Π6 6 }]1Θ θυ ηρ' ΠῸΣ 
Κεχιλίου Ἰὰς ἀπ πδ0}) φΘυγ ΠΟ Πθη Κα Βομθη Οτπαπαβϑίζθῃ 
4150. οἵη [συμ Ῥ] αἰατ 5 Δα ΠΘἤπιθη πη Μεχελίου 818. γοὴ 
ΒΘίη6 }" Ηδπηᾶ βἰδιητηθηαᾶ χὰ Ὀοἰγδο θη τνᾶθ. 8858 ΒΙθυ Δ]16 1 
8 Μ. Οδθιῖαβ δὰ ἀθηϊζθη ἰδέ, πηίθυ! οὶ 0 }}} πδο} ΟἿο. δα ἴδιη. 
1111 Κοίπριῃ νυν οὶ --- ππᾶ ἀθηκΚῦδι νγᾶστο 5 ἀοο ἢ Δπ6 ἢ, ἀΔ55 

ἀον ΕΘΠΟ πἰομξ νοη ΡΙαἴδτοι, βομ θυ γοη βθίηθη ΑΌΒΟΒΤΘΙΌΘΤΗ 

Ὀορδηρθη νγᾶγο; ἄθπῃ ΕὈΙΏΘη υγὶθ Κεχιλίου, Κοιλίου, Κλοιλίου 
51ηἃ ὈΘΙκΔΠ 16 παρ νϑυνγθο βθ 1} τογάθῃ οἵ. θην οὶ μΠΒ6 
4 Αρρίδῃ. Ὁ. ὁ. ΠῚ 22 ρ. 740 α. ἃ. Θορθῃ οἰπῖρο Πθϑαυίθη ἢ806 
10 ἢ τΐο}} ΒΟΠῸη. ΟΌΘη οουγοπᾶθί; τΐϊΐ οἰπῖροη ἀπάτη Ὀΐη ἴθ ἢ 
ΘΡΘΗΐΆ115 ποῦ οαπς οἰπγοιβίδπθη, 850. βομθὶηΐ τὴ αἰθ γοη 
ΟὐοΥδθ5. γουρ ΒΟ] ρΡΘΠ6, γο ΒΟΠδΘίο ἀπᾶὰ νὸπ Οἴδιχ τοὶ ρ ουίθ 
1 βαυ ὁ. 22 (Νο. 7) παριέντος, ὙΥ ΘΙ ο 65. ἀηβθῖθ Ααβραθα ἀαγο} 
Ιαἰββδηΐ αὶ, ΘΟΙΏΠΙΘ 51ΠΥ ἀγαὶϊ ἐῶντος, μη δ᾽ (ἀοοἢ} νχ0}} 
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χαὶ μὴ) ἐμποδὼν γιγνομένου τοῖς πραττομένοις οΥΚΙΆ τί, 
Θη βο οάθη ραρθη (5 Δ116᾽η θορ]δαθίρίθ σεαριόντος παν οῖκτα- 
Βίθῃθῃ: ἄδϑ 011 ἀθηκὺ τϊν ΒΘ] θη Οσϑιιβθη. δὴ 416. ὈΘγΟΥ- 
βίθῃοπάθ Ηϊηνομιηρ (φρίττει τὰ δρῶμενα); ἀἴθβου αθάδῃκθ 
Βομηἴτ ἴα ἀἰθ ΚΘ ἢ]6 χὰ, β0άδ885. 65. β{{Π|Π50ῃνγοῖροπα θη φυτα 
Τοᾶθ φρο γίθη 1,Θηΐα] 8 ὈΪΒ σὰ ΤᾺ] αηαπὶ Ὀθρ]ο οί. [πὰ 
αταμᾶάθ βοίμθβ ΗΘΊΖΘΩΒ ὙγὙὰ 65. τηἱΐ ἀοΥ Τ δαί 4685 ϑϑπαίθβ υπᾶ 
465 Οἴοοσο οἰμγθυβίαπάθη, απ 850 Ὀτοῦ 65. θη δ Αθθμπά, 818 
ΟἸοθο πὸ ἀ6Υ ΗΟ απο ἴῃ βοῖμθ Ομ ππηρ; σα τ ΟΚἸΚΘΏΤΘΗ 
γ011}1, ἴῃ ἰδαίθηῃ ΒοΙ[811] δὰ8. Υθηῖρο ΖΘ θη. Π8 0] ἈΠΒΘΙΘΙ 5'16116 
μιοῖϑϑί 65. ἀδῃθυ, σι ἴθ οδαθθ, πίομῦ οὔπθ ὈΘαθβιο οί Β6- 
φἰθμαπρ; δα ἀδΔ5 παριέναι σιωτιῇ, νοὸη ἀΟΥΓ ἄθῃ Κοηβαὶ φρο] οι ἐθη- 

ἄθῃ Μοηρ: ἤδη δ' ἣν ἑσπέρα καὶ δι' ἀγορᾶς ἀνέβαινεν εἰς τὴν 
οἰκίαν (Κικέρων), οὐκέτι σιωπῇ τῶν πολιτῶν... προπεμ- 
πόντων αὐτόν, ἀλλὰ φωναῖς οἴο. ΞΘΕΓ ἀπηϊ 2 υν1}} τὰΐγ δα ο ἢ 
ον αδρθηβαίχ, 6 ἴῃ Νο. 8 ἀστοβ! αἴθ Απΐπδῆμηθ ἀ68 τὲ σθὴ 
Οοἴδθ8 ψυγίβομθη ἄθῃ φίλοις ἀπ συγήϑεσι φοβομαῆθη τσ, οΥ- 
Βομϑίπθη; Υἱϑὶ τι ρου βἰηα ἀο0 ἢ} σγῸ}} ἀἷθ ἀδιηδ! ρθη Εὐθαπὰθ 
πηᾶ Βοικαππίθῃ ἄθῃ Οθηοββθη γοὴ ΘΠΘΠΙ815. ΘΟ ρ ρθη Βί6}}{, οἵ. 
Καΐζ γόυμοῦ 29ήναις ἐνδιέτρεψεν ἄσμενος πόϑῳ τῶν πάλαι 
διατριβῶν. Αποὸὴ Νο. 16 υπᾶ 18 σο] ]θῃ μὴ πίθος 850. Θἰ Ια - 
ἰοπα γουκοιητηθη, ἀ885 516 αἷθ γαυϊραία, ἀἷθ Ἰϑῖομν γογβίδπθῃ 
σογάθη Καπη, νου σβηρθη ἀπτνθη. [ΠΘὈγῖρθηβ ἰδύ 485. Ὑ υΖθίο- 
Ὠἶδ5. ἀΘΥ δαΐρθποιηηθηθη 1 Θβδυΐθη ὉΠάθυο οἰ θῃγίθη δαΐ 5. 41 
-- 45 (5800 ---ὅ08 οἰ-ἀ65815) πἰοῃς γο] !δίβηαϊρ, τῖθ ἄθπη βοίιοη 
Η. ΘΙ! ἴῃ ἄον Βδυαθ οὐ απο 5. 290 (504---5805 οἱ- 6588) οἷπθ᾽ 
(Ά]5ῸηΠ 6. ΝαΠΙΘΙ Θ Πρ, ὑγθ θη 6. ἰπ νοι η ἀαγο ἢ οἰπθη ΖυγΘΙ [θη 
ΑΡάτχποῖς θθβοιορι ἰδῖ, Ὀθιηθυκὶ μαίίθ. Εἶθ βομϑίπί. οογϑᾶθ αἴθϑθ 
ΖαβδιητηΘηβ 6! ]ππρ' γὺη ΟΥ̓Δ οὐδ. ἴῃ Ἰθίχίθῃ Μοιηθηΐ γῸὺ ἄ6πὶ 
Ῥταοκ, τυἱϑ] θοῦ βομοη πμΐθυ 8]16 016] δέδγαπρθη, φοδοῦῆ χὰ 
βθῖη. [ΙΟ0ἢ). γϑυτηΐβθθ 2. Β. δἷπθ Αὐἰκιάσαπρ ρον ἀδ8 σοὶ ἴῃ ἀθΥ 
βοηδύ γου Γ  ΠΟἢ τοϑυ αἰθυίθη, πηίου ΝΟ. 17 οὐδ ηΐθῃ 5 [6116, 
αἰο πο Θταῦχ ἰδπίοὶ Τίς σοὶ πατήρ ἐστιν, ὠ Κικέρων; --- Σοὶ 
ταύτην, ἔφη, τὴν ἀπόχρισιν ἡ μήτηρ χαλεπτωτέραν ἐποίησεν. 
ΒΙΒΠΘΙ 185 ΤἸη8ῃ ᾿ΐθυ ἃῃ Θ ϑίο Θ.6116 σοῦ; ἴθ Βα] σοὲ Θπί- 
Βοιἰθάθη [ΠΡ Ὀθθβθθύ. Αποὸρ θο. ἀὰθ δἰ πρβοθοῦθθηθ ὃ Κάτων 
ὁ}. ὁ. 1 85. 484, 15 οὐ} τπᾶπ Κοὶπθ Αὐβκαπ δα 5. 45 (508 
οἰ-ἀθβ81.8), δϑ. ἰδί ποῦ διαμειδιάσας, νοΐ 685 ατδῦχ βοίχί, γοη 
Ἠδίβκο οἰμροβομοθθη, σὸη ἀπ ὅ0ι], ἀοὺ ἀἴθβθθ Βα ἀβοῦν 10} 
ποις ἰθου!θίουί γον σαθυθὲ ὑπ τϊῤ Πθομὲ γϑυτηϊβδίθ, Π8Δ0} 
εἰς τοὺς διχαστὰς. : 
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Τμοἰάον παὶ 65 Οτδαῖχ ΒΟΟΙ] Πΐθι, τί ἰπ ἀθὺ νἱῖα Πριηοε- 
ἔπθη05 πηίθυ]αββθη, αἰθ γο δ᾽ πίθηβ οὐδὲ ἀοΥ αϊραία απ ἀθῃι 
Μαάνιάον Οὐαθχ φθυομπθηθη ὑπ ἴθ ἄθῃ Τοχί οοβοίχίθῃ [,)68- 
ὐΐθῃ χὰ γϑυζθί ομηθη, ΒΟΔ85. τὶ ϑιθίβ α16 {πὰ πθγθη ΚΟ] ] αἰ οπθη 

γϑυρ θἰομθη πηββθη; οἷπθ ΕΥ̓  ἔθυπηρ; ἀ65 “ΑΥΒ ΠΔΟἢ ἀἴθβοΥ 
ΒΙιομύπηρ νῶτα {γ ἄθη ΤΘῆγου, ἄθιῃ ἄοο ἢ ἀθουααρί ἀἴ6 θ᾽ ἔθη 
41--45 (500---ὅ08 οἱ-αἀ65518) 8116] 5 αἴθπθη Κῦπηθῃ, θοῦ παπᾶ 
πδομδὲ νἀ βο μη βου ἢ ΘΘΎγ ΒΘ: -] 161 ᾽ξ θη βο ἢ] δδύ 510} ΟΘΥ 

ΗδΙδυβΡΘΌΘΥΙ ΘἰπΘΥ ἁυγοϊΐθη Αὐβραθθ ἀἴθβθὺ ΒΕ Πα Θἤ θη, ὑγθίο 8 ρθ- 
γγὶβ5. πἰοῃΐ Ιαπρὸ δα 510} νγαυίθη ἰάββθη τυνῖτα, χὰ ΘΙ Π6Ὶ ΒΟΙΘΠ θη 
Ενγοϊἑθυπηρ,. ΕΒ ΒΔ Πα 611 5108} ἰῃ ἄθν ΤῊ δῇ ἀπὰ οἷ {ΠῚ 16 θη ΓΘ ὮΓΘΥ 
μὔοηβέ το μτρθ5 Κογο ] γίππι; ἸΘἢ Θ,ΘΙΐθ, ἀπὶ 2 ΘΧΘΙΡΠΠΠΖΊΘΓΘΗ, 
οἷη ὈΘΙΙΘὈῖρο5 Καρὶῖθὶ πουαπβ, ἀπ αἴθ Αγ μπηρθη, α16 π80ἢ 
ἄθιη Μαίυ θη 815 ΘΘΥΟΠΠ ΘΙ 21 561 Βοῃθίηθη, σὺ ἄθπη Τοχὲ θ6ὶ 
ΘΙηίθηῖβ δησαἀθαΐθη. [Ι}η 0. 8 ἴῃ. 5. 408, 2 οὐ 8 Παὲ αἴδιχ τοῖς 
περὶ ἸΠούχιον ἀνδράσι πολιτιχοῖς χαὶ πρωτεύουισι τῆς βουλῆς 
συνών, ὅϑ΄᾽΄ηξ. πδοῖ βοίπθῃ οοαᾶ. τοῖς περὶ ΓΙ. ἀνδράσι συνὼν 
πολιτιχοῖς καὶ πρ. τ. β.; ἴθ. 85. 408, 7 Θτϑιχ. “Ἕλλησί τε συ- 
γῆν φιλολύγοις, μοὶ 5ἴπί. [6 1} τε; ἰ0. 5. 408, 8 αταῦχ ἄχρι οὗ, 
Θ᾽ηξ. ἄχρις οὗ; 10. 5. 408, 1 αταιχ Χρυσόγονος. .. προσαγ- 
γείλας τινὸς οὐσίαν... αὐτὸς ἐωνήσατο οἾπθ 1646 ΑἸρδθδ ἴῃ 
ἄθπι ᾿ΑΥΐβ᾽, βοάδϑθβ τηδῃ οἰδαθθη τηπ88, ἀἴθθθ [,6βαὺδ ΒΔ ΠῚ ΠῚΘ 
88 ἄθη Μαίν.; 5᾽ηίθηἶβ Πἰθϑὺ Φυγᾶν ΘΌΘΩΒ0 π8ὸ ἀ6Γ ΚΟμ]ΘΚίμτ 
γου ΟΥ̓αΒου5 πα γε θη ΌΔ 0, {ρὲ 06 πίησα “ροσαγγεί- 
λαντός τινον Ἰιθτὶ (τενὰ Ε). ΟἸοδίοι ἀδταῦέ 5. 409, 2 Πα 
Θταιχ ταλάντων ἀξίαν οὖσαν, νοῖομα Θθ ]απρ Ὀοὶ ϑ5᾽ηΐ. Πα 
Ο Βαϊ, βοῖπο ἐθτίρθη οοαᾷ. μᾶθθπ υγὶθ δ᾽ 1ἰϑϑὲ ταλάνσων οὖσαν 
ἀξίαν; ἴθ. 5. 410, 2 Βα Β΄πὲ. παν ἣν (86. Κικέρων) ὄντως ἰσχ- 

νὸς καὶ ἄσαρχος, ἀρρωστίᾳ στομάχου... προσφερόμενος, »Υ»Ἀ ΒΥ πᾷ 
Θταυχ ᾿ἰοϑὲ ὄντως τὴν ἕξιν ἰσχνὸς... ἀρρωστίᾳ τοῦ στομά- 
χου, Ὀρϊάθ Ζιυβάϊζα πηϊϊββοη δυΐ Πθομηπηρ ἀθθ Ναί. Κοιημηθη. 
Μδὴ νυῖγα δὰβ ἀἴθβθῃ αγίαπίθη δὰ οἰ ποι ΚΑρΙι6] Ἰθίο οΥ- 
ΚΘΏΠΘΏ, γγῖθ τη 8 ΠΡ 80} 416 ΑΘπάθυπηρθῃ 5'πα, αἴθ ἀον Τοχί 
ἄστοῦ ἄθη Μαίν. ου]οϊάθί. ΟὉ 68. ᾿πηηοῚ Ὑ ΘΙ θΘΒΒΘΓΠΠΡΘΏ Βἰηα, 
τηδομίθ 6 χαηβοηδέ ἀδῃϊη ρΘβίθ!]: βϑῖπ αββθὴ ἀπᾶ πὰ αἷθ 
Βι[[6. ν»]θάθυμο]θη, ἀἴθβο γαγδηΐθπ ἴῃ ἄθῃ “Ανΐβ᾽ δι ζαπΘ ΠΠΘη. 
ΜΟρ]Π ΟΠ υυσθῖβθ β66}}} 56}. ἀδπη Δα0 ἢ 6] ἀθυ δἴπθη οὐθὺ Δ ηάθυθῃ 
ἀοοῖ Ποιίϑαβ, ἀἀ88 βδ'θ πίοῃέ δὰβ ἄθῃη οοᾶ. βίδιητηί, βομπάθιῃ 
ἀηίον ἄθῃ δα θηοιημθηθη Κοη]θκίαγθη ῬΙαίς ἤπάίθη τη 88, Ὑ]0 
ἴθ ῳ. Β. θ61 ἄθιῃ οὔθῃ θυ πηΐθῃ γιροσαγγείλας τινος υπὰ ὄχρι 
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γοιηαίο (7). Φοα θη 8115. Πα ΔΌΘΙ, νυ] σγο}] δ} αἰ Ζυβδιημθη- 

5.6 Ππηρ χοίρθη καπη, ἋοΥ Τοχί ἀυτοῖ αἴθ 6116 465 Μανίου 
Οοᾶοχ Ὀραθαίθμα δἃῃ [ΘΒ κοὶΐ ΘΘυγΟμΠΘη; ὈΘΒΟΠαΘΙΒ Υἱθ]6 
ΘΙΘ]]Θη. χοίρθη οἷηθ γὸ (61 οϑυγη] 166 ἀρυγθίομθπάς Ααΐ- 
ΘΔ 61 10106. ἀ6᾽ γγοτίθ; ἰομ μα ΌΘ ταΐν ΠΟΘΙ ποίϊου! ὁ. 1 8, 408, 

ἀγϑηί- ἀογἰὸγο Ἰρηθ ἐν τῷ πέρατι τῆς δινός, ὡς ἔοικε, διαστο- 
λὴν ἀμβλεῖαν αταιχ, διαστολήν, ὡς ἔοικεν, ἅ. 5᾽ηΐ,; ὁ. 2 5. 407, 
11 χαί τι χαὶ διασώζεται ποιημάτιον ἔτι παιδὸς αὐτοῦ αταῦχ, 

᾿ χαὶ ποιημάτιον. .. αὐτοῦ διασώζεται ϑὶπί.; ἰ0. 5. 407, 16 οὐ 
μικρᾶς περὶ τοὺς λόγους γεγενημένης καινοτομίας Θταῦχ, οὐ 
μικρᾶς γεγενημένης σεερὶ χτλ. ϑ΄ηί., ὁ. 4 85. 411, 6 πρὸς τὴν 
ἕξιν τοῦ σώματος ἥρμοστο ΟΘτϑῦχ, ἕξιν ἥρμοστο δ᾽ηί., ὁ. ὅ 
5... 418, 12 τούς γε τῷ μεγάλα βοᾶν χρωμένους ατδαχ, τῷ βοᾶν 
μεγάλα χρυ δεν δ. 1 48: 5. 415, 9 ὀργάνοις χαὶ σχεύεσι χρω- 
μένους ἀνόμοις ατδῦχ, ὀργάνοις χρωμένους χαὶ σχεύεσιν ἀψύ- 
χοις ϑ᾽ηί., 10. 5. 415, 18 μνημονεύειν εἴϑιζεν ξαυτόν ΟΥ̓ΔῸΣ, 
εἴϑιζε μνημονεύειν αὑτόν Β[᾽πί., ο. 14 5. 426,1. 4 ἀ᾽Θῃ 088 ἀνε- 
λεῖν τὸν Κικέρωνα τιερὶ αὐτὸν τὸν τῶν ἀρχαιρεσιῶν ϑόρυβον 
Θτδιχ, περὶ αὐτὸν τῶν ἄρχ. τὸν ϑόρυβον δῖηϊ., ο.ὄ 17 5. 481,14 
ἐχ τοιαύτης αἰτίας αταῦχ, ἐξ αἰτίας τοιαύτης ϑηϊ,, ὁ. 18 
Ὁ. 488, ἀογῃϊότο Πρπθ πολλοῖς δὲ τῶν μετέχειν δοκούντων τῆς 
συνωμοσίας διαλεγόμενος Θήδιχ, μετέχειν τῆς συν. δοχούντων 

ΒΙηΐ,, ὁ. 20 ἴῃ. 5. 486, 4 γίνεταί τι ταῖς γυναιξὶ ϑυούσαις ση- 
μεῖον Οτδιχ, σημεῖον ϑυούσαις ϑἰηί,, ἴ0. 5. 457, 8. μα αταὰχ 
80} Μαίτ., ἀ6Υ χαὶ τοῦτο προσετίϑεντο παῖ, τούτῳ ΥοΥ προσ- 
ἐτίϑεντο φοβϑίβ!, 10. ἥμ. 5. 437, 8 λαβὴν δ' εἰς ἔλεγχον οὐ δὲ- 
μίαν παρέδωχεν ατδιχ, λαβὴν δ᾽ οὐδεμίαν εἰς ἔ. πε. ϑἰηΐ,, ο. 47 
5. 478, ἀδιπἰὸγο Ἰρηὴθ πλοῖον εὐϑὺς εὑρὼν ἐνέβη Θτᾶιχ, πιλ. 
εὑρων εὐθὺς ἐνέ. Βίηϊ. ἃ. ἃ. πι. Αὑϑ ἄθιῃ Μαίν. βἰπᾶὰ δυοῖ, 
Δ ΏΟΠ6 Ζιβα 26 οΘΥΟΠΠΘἢ, γῸη ἄθῃθῃ οἰ ηΐρθ 56}7 σαί, ἃπᾶθτθ 
ΦυγΘ [6] πα θη Ὑθυίθβ βἰπᾶ. 850 ὁ. 8 5. 418, 11 (Καὶ) τοῦτον 
τὸν τρόπον διὰ παιδαγωγῶν, ο. 9 85. 419, 11 τῇ (ὃ ἐ) δυνάμει 
πεποιϑώς, 0] ρϑρθῃ Ρ]αίαγοΒ Νδηΐου, ΟΡ ΘΘΤΏ ΠΠΘΉΤΘΙΘ 
Ῥαγθοὶρία πθῦθη οἰπαπᾶθυ 506}, ὁ. 9 5. 419, 1. 4 ἄ᾽θῃ θὰ 

7) ΑΘΒΗ]ΙΟΩΝ. γϑυμᾶ!ὺ 685. 510}. ΟΠ] δυο ΠΟΟῚ τηἱύ ἔοϊσοπᾶθη ᾿μθβαρίθῃ 
γοη αγαῦχ: ὁ. 4 85. 410, 12 ἐγχατέλεισιεν Βίθρῃ., 6. 6 ἴπ. 5. 414,1 ἠνώ- 
χλησε τοῖς ἀνϑρώποις ἐν ἀρχῆ σῖτον εἷς Ῥώμην ἀποστέλλειν ἀναγκαζό- 
μεγος Ἐρίβικο (οοἀ ἃ. 5ιπε. -- ομένοις), 6. 9 5. 421,1 τῶν δὲ δημάρχων 
ἀγαγόντων ϑομαθίου (οοαᾶ. δίηΐ. δια γαγ.), ὁ. 1ῦ 5. 428, 11 ὑπὸ δή 
τιγος. .. ἀγνῶτος Ἐπηρογῖαβ (διηῦ, οοὔα, ἀγνώστου) τι. ἃ. Τὴ, 

δι ἡ ως, ΚΝ. ΥἿ Νὰ 
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ἀπαλλαγεὶς οἴχαδε χείρασϑαί τε τὴν χεφαλὴν (χαὶ) κατὰ τάχος 
χαϑαρὸν ἱμάτιον λαβών, ἴθ. 8. 420, 7 ὁ Κικέρων “..,41λλ ἔγω(γ} 
εἶπεν “οὐχ ἔχω τηλιχοῦτον τράχηλον᾽, 6. 14 8. 426 1. 8 ἀ᾽6ῃ θΔ8 
ἐδόχει . .. προσημαίνειν τὰ τιρασσύμενα σεισμοῖς (τ ε) καὶ κεραυ- 
γοῖς, ὁ. 15 5. 428, 15 πληγεὶς ὑπὸ τοῦ δεινοῦ καί τι (καὶ) τῆς 
αἰτίας ἀπτολυόμενος, ἣν ἔσχε, ὁ. 20 5. 487, 6 ἰδέ ΘθΘη Ά}15 οἷῃ 
καὶ γον τῇ πολιτείᾳ, ὁ. 48 5. 480, 9 οἴη δὲ πο οὐ φαινομένου 

ΒΖ Θ ΚΟΙηΘη, ἴῃ ᾿Θύχίοσθη ἘΔΠ16 ὑγῸ}}] φοταᾶθ ἰοῦ δηρθ- 
τΘ586η. Μδῃ θη δ18 ἀἴθβθῃ Βθίβρίθ θη, νγθίοῃθ 5100} πὰν δα 
οἷπ Ὀυι 6] 465 ΒθοΠο5. ουβίσθοκθη, ἀδδ5 πδιηΘΉ  Π10}} δαΐζΖ- απ 
οὐ νου πα ππρθη αἀὔτοῃ αἴθθθ Ζιβαίζο σορἸδιίοί βἰπᾶ; ἄοοὴ 
Διο ἢ ΥΥΙΟΒ ΙσοσΘβ οἱ ἄον Μαίτι., 2. Β. ο. 49 α. Ἐς 5. 482, 10 
ἐπεὶ... χατεπολέμησεν (ὁ Καῖσαρ) ᾿“ντώνιον, οἷπο Ἐχρϑη- 

ΖῈ 9; ὙγΘ θη 6. ἀοΥ ζαβδιη ΘΠ Πρ' Δ] 16 Υ]ΠΡΒ. νυ Π5 ΟΠ 6 ἢ 1658, Ὑγὶθ 
δ ἔφη Φυ βο θη ἐσὲ τῆς οἰχίας ἀπ τὴν Σφίγγα ἵπ ἄθη 
ΟΠ αβδυγοτίθῃ σοη ὁ. 7 5. 417, 8---4π. διὰ Τύλλου τινὸς (Ταραν- 
τίνου) πράττουσαν ο. 29.8. 451, 1. Βρομέ γϑυβίδη]Π 16} ἰδὲ 50 
ΔΘ ἢ ὁ. 19 5. 455, 8 σουοσάθῃ, γγὸ ατδὰχ τἷἱξ ἄθῃ Μαίτγ. εἰσελ- 
ϑὼν οὖν ὃ Κικέρων (χαὶ γενόμενος) χαϑ'᾽ αὑτὸν οἷο. 1168, 
γγ0}} ἃπ0 }} 6. 16 5. 480, ἂν.-ἄθυη. Πρ. δεῖν γὰρ αὐτοῦ μὲν ἐν 

λόγοις, ἐχείνου δ᾽ (ἐν) ὅτιλοις πολιτευομένου; ἴδγτῃον ὁ. 4 5. 412, 
4 ἐπεὶ δ' (οὕτως) ἐμελέτησε ἃ. ἄδηῃδοῖι ἀχϑομένου δὲ τοῦ Κικέ- 
ρωνος (εὐϑὺς) εἰπεῖν, 6. ὅ 5. 418, 1 ᾿Επεὶ δὲ (καὶ) φύσει ἃ. 
6. 6 5. 414, ἃγ.-ἄθτη. 1ρ. εἴ (γε) χαϑάπερ οἴο. Ὀΐοβθιῃ θυΐηη 
ΒΘ ΘΠ ΠῸῚ υγθηΐρο Ὑου]αδίθ σορθηῖθου. ΝΙΟΝύ ἀδμΐπ χὰ ΤΟ ΘΗ 
ἰδὲ ΤΟ} αἴθ Αὐβδββαηρ 465 ρἄησοη ϑαίζροίροβ ὁ. 7 ἦν δὲ τῷ 
Βέρρῃ ἀντίπαις υἱὸς δεῖ λοιδορεῖσθαι, ἄθῃ 65. 6} ρ'θυνῖ58. ΠᾺΤ 
ἴῃ αἴΘΒ6Υ {ππ αἴθ βομα]6. ὈΘΥΘομποίθη Αὔβραθθ. Ὑϑιτηϊβϑὶ τίσ 
ἀδρθρθῃ ὁ. 14 5. 426, 10 ἀον Ζυβϑαίζ ἀδὺ {ἰτίροη βου. χαὶ κα- 
ταδείσασα, ΑΘΟΥ ΤῊ]Γ ποίνγθηΐρ ουβο θη, τ γθηα ΙΘἢ ΘΘΓΝ 
τέ αταὰχ ππᾶ ἄθπι Μαίν. οἰχίαν νγθρίαβθβο ἴῃ ο. 47 5. 479, 7 πα- 
ρελϑεῖν εἰς τὴν Καίσαρος [οἱχ αν] διενοήϑη. --- Ἐπ6 σάηχθ ΒΘΠ6 
γῸη ΑΘΠαουπηρθη πα ἀστοι ἄθηῃ οοα. π᾿ ΠΟΙ ΠΡ ΚΟΙΉΘη, ὑγθ ἢ 6 
αἴθ αὔθ ἀθββθῖθθη Ὀοζθαρθη; ἔγθ 0 Δα ἢ οἰ πῖρθ, ἀἰθ τὴν πἰοῃ 

ΔΟΟΘΡΙΔΌΘΙ ουβομθίηθη, τῖθ ὁ. ὅ ὅ. 418, ὅ λέγεται... περὶ 
τὴν ὑπόχρισιν. .. προσέχειν; Υἱθὶ ὈΘΒΒΘΙΓ Ὀδζοίομποί ἀδ8 στρὺς 
ον ἀθτίρθη οοάϊοοβ ἀἰθ Βθφίθμαηρ οὗθι ὁ. 9 5. 419, 11], νὸ 
κρινόμενος χλοπῆς ἐπ αὐτοῦ ἀδ8 σαίθ ὑττ᾽ αὐτοῦ νοτάταπρε Παί, 
οὗδν ὁ. 15 5. 429, 1, νγο εἰσήγγελλε γ ἀπήγ. οἰπροίγοίθῃ ἰδέ; 
γ᾽ Ποῖος σϑιῦτι ΒΙΘυ ΠΟΥ δπο ὁ. 47 5. 478, 12. ἔχων τὸν ἀδελ- 
φὸν σὺν αὐτῷ 5ίαϊι μεϑ'᾽ αὑτοῦ παπᾶ 1014. 5. 478, 1. 6 ἀ᾽Θη θὰ5 
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προλαμβάνειν τῆς φυγῆς Βίαί! τῇ φυγῇ υπᾶ ἰΡ. 1. βαῖν. περιβα- 
λόντες 5ίαίξ περιλαβ. Ὑ᾽ΘΙ]δἰος ἰδὲ ἀπο ὁ. ὅ ἴῃ. 5. 412,1. 8 
ἄ᾽ θη ὕὈὰ5 Ὁ δ᾽ οὖν Κιχέρων ἴπτ γοῦν τὰ Ὀοδηβίαπαθῃ, υῦῖθ ἰθἢ 
θη βομίθαθη Ῥυβθη8 ἐξαγγέλλει {{ἰ ὈΘΒΒΘΙ ΠΑ]6. 8415 4885. γῸῃ 
αταῦχ ποῖ Ναίν. ο. 16 5. 480, 8. οἰπροβϑίχίβ ἐξήγγειλε. 1ῃ ἄθιι- 
56] 6 ΚΚαρί(6] 15. ραρθὴ Επάθ 5. 431, 8 ἐπαιρόμενος [τ ἐπα- 
ράμενος τηῖ Βθομύ δὰ Μαίν. δαξοθποιηῖηθῃ, νγὶθ ὁ. 1ὅ Κ΄. 428, 7 
α᾽θη Ὀὰ5 διὰ Κατιλίνα γρουβίϑη ΠΟ, Θ᾽ Θυβομβοίπθη. ν01}} 415 διὰ 
Κατιλίναν παπᾶ ἰὉ. 5. 428, 1. ἄθτη. πᾶσαι δ' ὁμοίως τὴν ἐπιβου- 
λὴν ἔφραζον (βδἰπί. π. δ᾽ ἦσαν ὁμοίως ἐπιβουλὴν φράζουσαι), 
ΔΌΘΙ ἄθν [ιϑϑαγτὶ χόραχες... κατασχόντες (ατδῦχ τὶ Μαίτ.) 
ἐττὶ τὴν κεραίαν... ἐβόων ο. 417 ὃ. 479, 16 Καπῃ ἴοι Κοίποη 6- 
Βομτηδοῖὶς ΔΌρ θυ ηηθη σορθη  θ6 1 ἄθν σαΐ ὈΘρ] Δα Ισίθη γαὶραία χα- 
ϑίσαντες. ἀθτηρο Αθμάθγπηρθῃ, 2. Τ᾿, τοοιῦ ΒΟ] αρηα, πἰπα ἀπίθυ 
δηάθυθῃ ὁ. 49 5. 481,1. ἄθτι. τὰς ἑαυτοῦ χατὰ μικρὸν ο. 17 8. 481, 
6 οἱ 7 ἀ᾽δη θ48 παρεῖχε (80. “έντλος) δὲ τὴν χνήμην ὥσττερ εἰώ" 
ϑασιν (βίαι! εἰώϑεισαν) οἱ παῖδες, ὅταν ἐν τῷ σφαιρίζειν (δι-) 
αμάρτωσιν, ο. 417 8. 479, 14 ϑαλάσσης (βίαι ϑαλάττης 5'΄1πΐ.) 6. 7 
5.416, 4, νγο ατδὺχ τοὶῤ Μαίν. ἐπαγαγὼν τοὺς μάρτυρας καὶ ἄνα- 
κρίνας ἐχέλευε Βοῃγοὶ δύ ϑίαι ἀθ8 ΠΟΙ ΔΟ θη, βόυγο ἢ! τυϑθθῃ 
βϑοίημοι Βράθαϊιηρ 8415. 810} γγορθῃ ΒΘ Πο᾽ 6] θη ον Δα Πρ ἢ 
ἐπτιχρίνας. Τιοἰομς σοϑπαοτί οὔθ σθυθββουί βἰπᾶ 0. ο. 4 ἥπ. 
5.412, 10 διὰ σοῦ προσγινόμενα (δια! ε), ὁ. 20 5. 486, 1. ἄθτη. 
γινομένων ἐν συγχλήτῳ λόγων 5ί[αϊξ ε, ο. 19 5. 488, 11 ἐξη υλαβεῖτο 
(Μαίν. μαΐ ἔξην λαβεῖτο), ο. 47 8. 479, 7 λογισμῶν, ὃς γε 5ιαίέ 
ὥστε. Ἐθοπάα Ζ. 11 ἰδϑὲ ὅθ δὰ8 (ΘΓ νϑυκθησίθη ΤΎΘηππηρ ἴῃ 
Μαίν. χαὶ τας ΟΥ̓ Βοοη σγοῃ Θ᾽ πίθηβ γουτηπίμοίθ, θοὶ αταῖχ 

5. ὅ02, 1. 8 ἀ'Θη θ885 πίοιμε ουϑμηίθ Ναιηθ Καιήτας ΘΘΥΤΟΠΏΘΗ: 
Δ 45 ο. 84 5. 459, 4 ποῖ! ἄρῃ Μαίν. (οἵ. 5. 502, 1) τοχιρίθυίθ 
ὃε διῳχημένων τηᾶρ' ἰοῦ ΔΌΘΥ ποῖ πἰοιύ τϑομὺ οἹδαῦθη, δαοὶ 
πἰομς δὴ ἐθύετο ἴν ϑύεται ο. 19 5. 485, Θ οὔξτ 8ῃ ἐσειδὴ 
114. 5. 485, 4 Εἰς ἐπεὶ, --- Τὼ ΔΗΒΟΙ 85 8η βοίμθη Οοάθχ δαὶ 
ατασχ πὰπ 80} τηΘιτοτο Κοη͵θκίαγθη ρϑιηδοιΐ, σγθ] 6 τηθ βέθηϑ 
(Ἰοἰἀθυ δαοὶ πἰομς 4110) ἰπ ἄθπι ἡ Ανΐβ᾽ γϑυζθίοῃποί βἰπα. [0888 

᾿ ΒΙΘΠ 4116 φ͵θίοῃ οἸ ΟΠ. βἰπᾶ, ἀατῖ πίοι ὙΠ ΠμάΘΥ πΘ θη, 
ΔΌΘΙ αἴθ ΜΘθγΖΔ}] Ζϑαρί γοῃ στόββοιη ϑομαγβίπη, Εὐἰπὶρθ, ποοὶ 
ποις οὐ μηΐθ, ὙὙ1Π ἴθ ἀπῆίρθη. Β᾽πί. Πἰοϑὲ 6. 18. ἴῃ, οὐδὲν 
οὖν ἐπενόει μιχρὸν ὃ “έντλος ἢ ἄσημον, ἀλλ᾽ ἐδέδοχτο. Θτδὰχ 
μαὶ 5. 482, 10 (φπχ πδοὶὶ Μαίν. Ὁ) ἐπενόει χκαχὸν ὃ ΑΙ. ἰάσι- 
μον, ἀλλ᾽ ἐ. ἀαπᾷ ρ]οίοι ἀαταῦ ἀναιρεῖν καὶ τῶν ἄλλων (ϑοπδβὲ 
ἀναιρεῖν τῶν τ᾽)... τήν τὲ (βοπβί δὲ), πόλιν; Ὀα]ὰ ἀατγαῦῖ 
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2. 17 ξίφη δὲ καὶ στυπτίεῖον (στύππιον Μαΐν. οοίθιϊ στυτιπεῖα 
Θίης. οὔθ στυττεῖα) πη 5. 458, 2 πολλῶν (ἀν) αψάντων. 
αορθη παρ ὅ. 454, 1 Παΐ δ᾽ ἀδϑ Δι πὶ Ναίν. {ρου οἴουίθ 
πιστεών ἰτοίβϊο οι οιηθηϊουξ ἴῃ πιστοὺς εὑ ρῶν ππᾶ ο. 9 5. 419, 

7 βοιγοῖὲ δὲ (οΟὉ ταὶ Μαίν. Ὁ) πολλῶν καὶ γενναίων οΟἸΘΠΡΑΓ 
Υἶθ] ΔΠΡΘΙΠΊΘΒΒΘΠΘΙ 818 μεγάλων ππᾶ ὁ. 19 5. 485, 1. ἄθτη. εἰς 
ἅπαν ἀναρραγήσεσϑαι τύλμης, ὡς (Μαίτ. ἢ) μετὰ τῆς παλαιᾶς 
χαχίας (5᾽πί. τόλμης τῇ παλαιᾷ χακίᾳ). Οδῃζ νγθβθηι ἢ Αθπᾶθ- 
ΓΠΠΡΘῚ παὶ ὁ. 48 ἤη. γοῃ Οταὰχ 8] θη, νῖθ 65. Βοῃθίηΐ, π80}} 
Μαίν. οὐδ! έθη; 68. ἰαπίθί : τὴν δὲ κεφαλὴν ἀπέχοιψαν (-εν ϑἰπί.). 
αὐτοῖ: καὶ τὰς χεῖρας ᾿Αντωνίου χελεύσαντος, αἷς τοὺς Φιλιτετιι- 

χοὺς ἔγραψεν. Οὕτως γὰρ (αὑτός τε γὰρ ϑ᾽π|.) ὁ Κικέρων 
τοὺς χατ᾽ ᾿ντωνίου λόγους [Φιλιετετεικο ὺς] ἐπέγραιμε χτλ. Β6- 
στπαθι ϑυβομοὶπέ ἀπο πδο ἢ ἄρῃ διστατήσας ἴπι Μαίγ. αἴθ 1,68- 
αὐτὶ διστάσας [ἂν δυσπαϑήσας ὁ. 86 5, 468, 1. ὅ ἀ᾽Θῃ 48, ἃν- 
ϑρωπὸος 6. 89 8. 467, 12 (ἄνϑρωπος Μαίν. ἀνὴρ 51π|.}, ὁ. 41 
5, 470, 18 γυναῖχα παρ᾽ ἣν ἐγήρασε (παρῆν Μαίν. παρ’ ἡ 5:π|0, 
ΘΟμΡ. 6. 2 5. 485, 9 τοὺς εἰρημένους ὕφ᾽ αὐτοῦ (ὑφ᾽ αὐτοῦ Μαίν. 
ὑγτ᾽ αὐτοῦ ϑ΄᾿΄η{.), τθηΐροῦ ἀπ ηθαΥ ὁ. 85 5. 4600, 8 χατὰ τὴν 
δίχην (μετὰ Μαίν. παρὰ ΒΙ485, περὶ τὴν πόλιν 51η{.), 6. 40 5. 468, 
ὅ ἔργον μὲν ἣν τότε φιλοσόφους συντελεῖν διαλόγους καὶ μετα- 
φράζειν τοὺς Πλάτωνος χαὶ (τότε τοὺς φιλ. συνε. διαλ. καὶ με- 
ταφράζειν Πλάτωνος Μαῖν., τὸ τοὺς φ.. .. μεταφράζειν χαὶ 
Θ1η{.), βουσί ἀϊθ ΚΘ (θ!]ὰηρ 6. 49 5. 482, 12 ἀνεῖλεν ἡ βουλὴ τοῦ 
᾿Αντωνίου (ἀν. τ. .,. ἡ β. Μαῖτ.). ΗΐδΙ Ββ ί6. πηθίπθϑ ΕΥΔΟΠίθἢΒ 
πἰοης Ὁ]Οθ5 αἴθ ΥΥ οὐ βέθ! !ππρ θ6ὶ Θ᾽ πίθηῖβ (ἡ β. ἄν. .34ντ.)}, βΒοπάθιῃ 

δ 0ἢ αἴθ σὸὺρ ἰἢπὶ 80} Απίοῃ. 87 γουροβο!]ασοπο ΚΟμ]θΚίαυ 
χαϑεῖλεν ἈΑπίπαθτηθ γϑγαϊθηξ. Ἀπὸ ἴῃ ὁ. 8 ἤἥῃ. 5. 419, 85. δαί 
Οαταῖχ οἴη {Ππηβίθ! ]Πππρ' γουρ ΠΟ πη 6η, Πΐρθι τνῖθ ἴοἢ οἸδαθ) 6. τηῖώ 
γί ϑΙθ ΟἸΟΙ ; 6. βοιτοῖδέ ἐϑεράσπευε δὲ καὶ Πομπήϊος Κιχέ- 
ρωνα, αἴθ ΗΠ βου θη ΠθΘη ΠἰΘῚ 4116, πο ἀν Μαίτ. Πομι- 
πήϊος δὲ χαὶ Κιχέρωνα ἐθεράπευε, ϑιπίοηϊβ μαι Κιχέρωνα δὲ 
χ, Π. ἐϑ. Ἰοὴ χίθμθ Οτδαχ’ Απογάπαηρ πϑιηθηί 0}. γορῦθη (68 
γον ΖΘ] ]6η. γουπθυρθῃθηάθη, ΘὈΘηᾺ}15 ἀθπ δα ὈΘΡΊ ππΘηάθῃ 
ἐθεράπευον δὲ γογ. ΜΙΐ {Ππτϑορὲ παὶ Θταῖχ, βίααθο ἰ0}}, ἴῃ ἀ6 
ΘΟΙΙΡ. ὁ. 4 5. 488, ὅ 45 διαφανὴς 465 Μαίγ 6 η 815 ἴῃ (8 ΔΌβ56Υ- 
οΥἀΘΗ ΠΟ Δη ΘΟ θαγο ῬΑ οὶ ρίαπι δεαφανεὶς γον παουί; ΘΙ ΟΠ θΥ 

ἀπα γουβεβη ]Π 1 Θ Ποὺ Ὀ]6ῖ δὲ ἄοοῖι φανεὶς πιὶξ 5᾽ηί. Αποὶὶ οἵδ᾽ ἀπελ- 
ϑόντες, ὶο αταῖχ ο. 18 5. 426, 7 παοῖ ἄθιῃ οἱ δὲ ἀο5. Μαίυ. 

ΒΟ τού, Καηη πἰοἢΐ σϑ] οὐδέ τγθγᾶθῃ, οθθηβουγθηῖρ τγ]6 αἴθ ΕῸΓΡΠΙ 
περιέϑεε ο. 48 5. 480, 1. ἄθτη., γγϑίομθ βοῖοη δι8 ΕΟ Κβιοιί 
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δυΐ ἄθῃ ζνγθοκ ἀθυ Αὐϑθραῦθθ πὸ ἄθῃ {θτῖρθη Ηδη βου θη 
ἴῃ σπεριέϑει τὰ ἰΚΟΠ ΓΔ ΘΥΘ χὰ 1. ΥΥ1Θ ἴῃ ὁ. 7 ὅ. 415, 12 ἀἶδῃ 
θὰ5 ἴῃ ᾧχεῖ (ΠῚ οἰκεῖ) οἷπ Πυπο ΚΘ Π]ον γον] θρί, 850. Δπ0}} ὁ. 8ὅ 
5, 460, 8 ἴῃ Πομισεηίῳ (βίαι! ΠΟ ἰδὲ Η σοβοϑίψῃ) ἀπά 5. 419,4 ἴῃ 
αὐτῶ 5ἰαῖϊϊ αὐτῷ, υπὶ αἴ6. βοπβίρθη ΚΙθίπθη  θυβθμ θη, ἃὈρθ- 
ΒΡΥΠηρΘηΘ. Δοοθπίθ ἀπ Βαο βία θη, πο χὰ ουνγᾷμηθῃ, ΤΠ πδη- 
σθμθηπη ἰδὲ ἀον Ὀγποκ ἔθ] ον γιγνώσχειν ὁ. Ἷ 5. 4158, 11 ἀ᾽6π 
θᾶ8, ὙὙ61} πδη υγΘ ΓΘ] Πα Ὁ Ὀ]6Ι 06 θοῦ αἴθ [μΘβαῦῖ. Θ᾽πίθηΐβ 
Ὀἰοίοὶ ἐγίγνωσκε, αταῦχ πᾶ 0 }}] (μΔὸ ἄθπι Μαίτ. Ὁ) ἀδ8 (61 
Θ.6116 ΠΡ ΠΊΘΆβ6η60. ῬΙβΘηΒ γιγγώσχει βροίζθη ψ ]]6η. 

ΘΟΒΠΙΘΘΒΠΟἢ ποὺ οἷπθ ΚΙοΙ προ. Οταὰχ υἱοί. 5160} θοὶ 
ἅου Βομτθι θπηρ ἄθι Ἰαἰθ ἰβοι θη ΝΠΙΘη. 2. 1, πδ 0 ἢ βοίποαι ΜΔΊΙ,, 
γγοη ρϑίθηβ Οἰδουῦ Οὐ πη. [0 τηθίηθ, ΠῖΘΙ νγᾶγθ 65. μδ 10} 
ϑθυγθῆθη, (16. ππη {610 816 Θὰ 6116 χὰ θοαρθη. 16. ΒΟΥ 6 

Ὀϊοίθη ἀἰθουνγιθορθηα “Ζικίννιος, 580. ἀπο ἢ αἴθ τηοϊβίθη οοαᾶ.; 468- 
810 γᾶν ὁ. ὃ 85. 419, 9 α. ἃ. πὶ. ᾿ἄθυ Μαίυ. τηἱξ βθίπϑιῃ “Ζεκίνιος 
δ δοία χὰ ἰθρθη. [1 ΤηΒΟ θη. Βρτθο θη. Εν “Ερένγιος, υγῖθ 
ἷ40 810 ἀπὸ} ἀοΥ Μαίγ. (οὔθὺ Ἀθίβικ6 Ὁ) δαί. ΝΙΘΒ ἀπ! 16; 

τα ἀἴ65. θθὶ ἄθιη Ναιιθη Ηογίθηβίιβ. ἰηίθηβ πα Ὁρτήσιος, 
ἄθν Μαίν. παὶ ὁ. 7 5. 416, 12. Ὀρτηνσίου, ο. 85 5. 460, 2 ἀ δη 
θὰβ5 Ὁρτήσιον. Οτδιχ βοίχί, γγ 0 }} ποθ πῃ θθϑιμἤπβδὲ γὸπ 6. 
1. 516116 πὶ Ναίν. Ὁρτηνσίου αὐἃ Ὁρτήνσιον. 16 ΤΠ ΠΤ ἴθ ἢ 
φοίρθῃ πὰ] αἴθ ΕΌτ Ὁρτήσιος οἵ. Ο. 1. 6. 1 858 ΠῚ 4784 υπᾶ 
4022. δ αἰ 66 θθη 88 ἀοὺ ζοι Πδατνη8, 4150. 880} ΡΙ αἰα ΟΠ Β 

βίδα η6η, 850 Καηῃ Κοὶη ζυγο 6] δοίη, 4885. ἀ16 τσὶ θοί θη Δ π|8]}85 
ἄθηῃ Ναιιθη Ὅρτηήσιος ΒΡΙΓΔΟΙΠΘη πα ΒΒ ΤΊ ΘΌΘΗ. 

{πῶ πῃ βοο οἷη ουΐ ἄροι. ἄθῃ Κοιμιηθηΐαι πἰηψαχα ρ 6 η, 
80 ἰδέ, ΔΌΡΘΒθ θη ἄδγομ, 4485. ἄοοϊ νἱϑ!] θοῦ! ἀθν ΕΥΚΙ γα πρΒ- 
γγοῖβθ ΓΌΒΡ. ἀθὺ 1Πθουβοίζαηρ γοη Ατηγού χὰ γἱθ] δα ἃῦρο- 
ἰγϑίθῃ ἰδέ, ὅπ 0} ἴῃ ἀΐθβοη ΒΆμἀο θη ἀἀ5. ΘΔΟΒ]ΠΟη6. Κπᾶρρ ἀπᾶ 
τηθἰβίθηβ Δαβυθ μα δηροροῦθη. Μδηοιηαὶ παὶ ατασχ βρθρθῃ 
Βθῖη6 βοηβϑίϊρθ θυγομπῃθιί ἀπο ΤΟ Χ κυ κ ἴῃ αἀἴθϑβθη ΑΠπιθι- 
Καμρθη ροιθί, 50 ἰδύ 2. Β. ὁ. 18 ὅ,. 459, 1. ἄθτῃ. αἷθ [μϑβαῦὶ 
πιστοὺς εὑρών (οἵ. οθ6η) ὁ. 28 5. 450, 9 ἀϊθ ποοῖ πίομξ γοῃ 
τὴ ὈΘΥΠτίθ, ΔΌΘΥ πίοι ἀπυγ ΒΟ Θ᾽ ΠΟ ἢ6 Τιοβαυ δίχην τὰς 
(ὧν δημάρχων) ἀσεβείας ἐγράψατο τῷ Κλωδίῳ (καὶ Ἐ“ δίκην 

ἀσεβείας ἀπεγράψατο δ᾽πῖ., καὶ δίχην τῆς ἀσεβ. ἐγράψατο Μαΐϊ.) 
θορυπᾶθί ἀπᾷ ὁ. 47 85. 479, 4 ἀἶθὴῃὴ θὰ8 χαταβὰς, νγΘΙ 68. ἱπὶ 
Τοχύ βιθῃΐ, 418 56] βᾶπ| γο) οδἴποπι ΒΆθΘὴ ροϑαρὲ οὐκΙν ἀπ 
νυ θη 8085 χατατιτὰς 8418. ὑγΒ ΒΟ 10} Πἰπρ βίο]. 888 
ἀουρ]θίομθη. ΑΘαββουπμηρθη ΘΠΘΥ ἴῃ ἄθη ἡ ΑΥΐβ᾽ σϑιῦτσθη ππᾷ “5108 

-- 
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γγῸ}}] πὰ} χα 1 ἴῃ ἀθπ ΚΟΠΙΘηἑαν γουΐϊστί Πάθθη, ἀαγ τηδῃ 
ΘΘΥΥ55. ΔΠΠΘΙΙΏΘη, υγῖθ ἀθηη 5 ΘΠ 0 ἢ} αταιχ 561 08. ἴῃ ΘΙΠΘΥ 
ὦ. Απῇ!. τδποῃου]οὶ ΚΙΘιΙρ κοιίθη οοθοϑϑουί. μαθθη τυϊϊτθ. ὑπὰ 
αἴθ νἱΐα ποο ΒΟ ΠΡ ΘΟ θυ σὰ τηϑοῃθη. ΚΘ ἢν Ὀ]ΟΙ δύ 65. ᾿ἰπΠ688 
4ἰ ὈΘΚΙαροι, ἀδΞ8. ὙΠ ὙῸΠ 56 πον ΤΟΧ ΚΙ, αἀ16. ἰτούχ 41161 
ἀοὺ Αὐββίθι!!πηρθη, αἷἴθ ἴἸΘἢ ΤΠΔΟΠΘη. Ζὰ τἰββθη ρο]δαθίθ, υἱθὶ 8 
τπηα ἀἰδ τ ΠἴΘΥ τη ΠΟ 68 ρθη γ οΥ ΓΘ ΠΟΘ οο]οἰβίθε μαΐ, ππῃ πἰ ἢ β 
τΘ ἢν Ποῆθη αὐτίθη. 50. Κᾶπῃ ἰοΐ ππ τυ μβο θη, αἀδ88. ΘἴπθΙη 
ΘΥΘμ 6 |]6η Ηθι ΒΟ ΌΟΥ ἀἴθδοβ ΒΆΠἋΟΠΘΗΒ τηθῖπθ ΒΘ θυ Κα ρθη 
γο Ναίζροη βθῖη τηὔρθῃ. 
ΤῸ νν1}} ΒΟ ΠΘΒΒΠΟἢ ποθ γϑυ ἢ ]θη, ἀδ 85. ΤΠ τηᾶποιθ Υαι]- 

δηΐθη 4685 Μααγάθν Οοάθχ ἄθη Εἰπάσποκ οϑιηδοῦ μα ΌΘη, 815 
ΒΘ θη 6κ Ζιυβαίζο τοϑρ. [πἰθιροϊδίϊοπθη, αἰθ οἷπ Καπαΐρον ΑὉ- 
ΒΟΏΤΘΙθΟΙ οἰηρο οὶ Ὠξθ, ατὰθ ἄθη Τοχὶ ᾿ΘΒθΆτου πἀπᾶ 5{1Π6Ρ8- 
ΤΘΟΠίΘΙ σὰ οοβία! θη. ὙἹΘΙ] οι θη βο θϑϑέ 510 ῃ}; θη ΘΙ ἢ οι, 
ἀοΥὺ τοὶ ἀον μη 8 ο ἢν ΠΟΘ [6 υ]Π!]οἴθσππρ 465. Ρ]αἰδγοῖ γοι- 

ἰταὰὺ ἰδέ, ἄθῃ Μαΐίγιἐθηϑὶβ 56] υϑιϑίπαϊο οὔθν δα Οταμα (68 
το Οταῦχ σϑθοίθηθη Μαίθυία}]8 πὸ αἴθϑοι ΒΙΘμπιπρ πἴπ χὰ 
ρυ ρθη. 

ΒΕΒΙΙΝ. ἨΞΕῚ1.ΕΕ. 

ΡῬΑΠΑΘΟΘΙΒΟΗΕΒ ΑΒΟΗΙΥ 
Βαμα ΧΧΙΥ͂. (8.) 1882, ρ. δδ8---ὅ64. 

Ριμέαγηιο, γλ6 ἀο ΟἸφέγοη. Τοχίθ στθο.....ἥ Ραν ΟἹ. ατδαχ. 

6. ΠιΘ ΘΒ ΒΟ σοι θαπρ' ἀθθ θη βίμθηθβ ἰδὲ αἴθ ἀθ5. Οἴθοσο 
414 πδοπρϑίοιρί 
ΠῚ 

θ᾽ ῥδααρορίβομθ ΟΠδγδοίου ον Αὐπβραθο σοὶρὶ 5101} δι ἢ ἴῃ 
ἀθὺ Αὐβ᾽αββιπρ' ἀοΥ ἀηβέσββίρθη ΜΙ ΗΘ Προ ἅθ ον αἴθ ΘΟΠυγθϑίοῦ 
ἀθ5 ΟἸοάϊαβ 'ἴπ ἀρ. ΧΧΙΧ. Υῦαβ υῦῖν θοῦ τπᾶποῆθ ΑΠμμθι- 
Καπρθὴ ἴῃ ΟΘΥΓ Βίορταρμίθ 4θ8 Πϑιηοβίμθπθα Ὀδπιθυκίθη, (885 
516. δ ΠΉ]1Οἢ ΡᾺΓ Ζὰ Θἰθιηθηΐατοῦ Ναί 5ἰη4, τηϊίββθη. ὙΥῖ ΕΪΘΥ 
γγθἀθγῃοϊθη. Δ μΐπ οΘ θη ΑΠΙμΘΥ Κα ρα, ἀατοῖ υγϑίοθ αἰθ 
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ΟΟπβἰυ οὐ ΔηρΘΡΘΌΘη υγίτα, νγὶθ πη. ὅ δυΐ 5. 408 (οἰ- 6588) 
Α. 2 δυΐῇ 5. 426, Α. 1 5. 445, Α. ὅ 5. 405, αἀἴ6 ΕτκΚΙάταπρ; δᾶ- 
γουθίϑ] ον ΒΘΒΕΩμπηρΘη, υγίθ ἐπισφαλέστατα Α. 7 8. 422, ἐπὶ 
τιμῇ Α. ὅδ᾽. 425, τέλος Α. 16 5. 427, ἀ16 Ηϊηννοίβαπρ δῇ αἰ 
ΒοΖίθμαηρ' 46 Γ᾽ ΡῬΙΟΠοΙΪπ, τγῖθ ἐκεῖνος Α. 8 5, 44, αὐτοῖς Α. 8 
5. 472, αὐτὸν πὰ αὐτοῦ Α. 17 5. 477, Απιποικαηρθη υγὶὸ Δ. 12 
5. 4160, Α. 11 5. 487, Α. 8 5. 486, Α. 15 5. 487, Α.2 5.. 450, Α. 4 
5. 459. θοὸν δαμα, ἀθι ἀστοι ὙΥ Θο]αβϑαπρ' ΒΟ] ΟΠ ΒΘ Θ τ πΠρΘ ἢ 
Θθυγοηπθη σγαγᾶθ, Κοπηίθ τ ἀ16 ΕὐκΙάγππρ ἢν ἄθη ΑΠΙ ΜΠΡῸΣ 
ΒΟ νγ  οτῖρο Πίηρο Ὀοηαΐχί ποιάθη, νγῖθ Ζ. Β. ἀθὺ Οὐμϑ πού ο 
γοῃ ἐγχαλεῖσϑαι ἀρ. ΧΧΧ ἐπὶ τούτῳ ὁ Κικέρων ἐνεχαλεῖτο, 
χὰ Ηΐηνγοῖθ δαΐ αἴθ ἤρατα οἰγιποϊορίοα, ἀρ. ΧΧΧΙΥ͂ προσέ- 
χρουσὲν ὃ Κικέρων αὐτῷ πρόσχρουσιν εἰς οὐδὲν ἐμφανὲς ττροελ- 
ϑοῦσαν, Οαρ. ΧΧΧΙΧ πάσας τῆς ψυχῆς τρεπόμενον τροπάς. 
Ποῖ ἨρΙ]Θηϊβιααβ ἴῃ ὑτόχύεμσεες τοὺς δεομένους χαὶ πείϑοντας 

,. ἴῃ ἂρ. ΧΙ ἰδὲ Δμέβηροιη ΒΟ νυ] 0. 850. ὈΘΚαμηπί, ἀδ 85. 6 
πίοιέ δυΐ Κιῖΐροι 8. ὅ0, 4, Α. 8. γϑυνίθθβθῃ σψϑυάθη πη βδίθ. 

Αὐοὸὴ ἀΐθ ομάπηρ πὶ ἐφ᾽ ᾧ ἴῃ (δ οομραΙαίίο ἀρ. 1ΠΠ 
(ἐφ᾽ ᾧ δ᾽ ἡ σύγχλητος ἐσϑῆτά τε διήλλαξε) νεἱτὰ ἴππι Βομνγίουίρ- 
Κοιίθη Ὀοιθίθη. Αὐὐ 445 {Ππρϑυν μη] 166 τηϑπομον Αὐβανίοῖκθ 
γγῶῦ ΠΪ ΗΖ νγ ίβθη, υγὶθ ἰῃ οὕτω γὰρ ὑτιήει τὸ μειράκιον αὐτὸν ἴῃ 
ΟὰρΡρ. ΧΙ. 

πη [ΠΡ τῖρθη Κὔμππθῃ τ] ΠἰΠΒΙ ΘΟ ]Π10 ἢ αἴθθου Αὐδραθθ νυ θάθυ- 
ΠΟΙ, νγὰβ ὙΠ γῸὺὴ ἀ6᾽ Αὐδρᾶθθ (ΘΓ ΒΙΟΡΤΆΡὮΪΘ ἀθ85. θιηοβ- 
{ΠΘη685 ρσοϑαρί Παθθη, ἀδ85 8516 81|16η ΑΒΙΟΤ ΘΙ ΠΡ ἢ ΘΙΠΘΙ τ] Ὠ ρθη 
Τηξουρυθίαίου. θαίβϑρηομί. ΤηβὈδβοπᾶθυθ ἰδ βουρ β!ρ δαΐ ἀϊθ 
Τυυὔηθυ ἀπα ΜΙβθυθυβί πῖθθθ Ρ] αἰαγοβ πἰπρθυγίθβθη (ὃ. 410 
Α. 10, 5. 417 Α.1, 5. 425 Α. 0, 5. 427 Α. 15, 5. 429 Α. 4, 5. 482 
Α, 6,. 8. 484 Α. ὃ, .8. 451:-Α. 10... Κ.. 4609. Α. 8, 5. 410 πὰ ν 
5. 477 Α. 2). Νρὰ γγᾶγ Εἰ ἀἢ5. αἴθ ΕὐκΊἄταπρ ἀθ5. ἴῃ 8. Οδ- 
Ρἰ[6] θουϊομ θίθη ΥΥχυγοιίοθ Εσεεὶ δὲ Οὐατίνιος .. .. χοιράδων 
δὲ τὸν τράχηλον τιερίπιλεως, ἠτεῖτό τι καταστὰς τιαρὰ τοῦ Κικχέ- 
ρωνος καὶ μὴ διδόντος, ἀλλὰ βουλευομένου πολὺν χρόνον εἶπεν 
ὡς οὐχ ἂν αὐτός γε διστάσειε περὶ τούτου στρατηγῶν, ἐπιστρα- 
φεὶς ὁ Κικέρων {..,1λλῈ: ἔγωγ᾽) εἶπιεν {{ οὐκ ἔχω τηλιχοῦτον 
τράχηλον. Ἐβ ψίτὰ ἀατγαῦί Πἰπρθυίθθθη, ἀἀ85. οἷη ΤῊΘῚ] ἀθΥ 
»οϊηέο στο αἰ [ΠϑὈθυβθίζαπρ 465 Ἰαἰθὶ ἰβοιθη παΐατ (ἔπ Κἴπῃ 
γοη ἄθῃ Κορΐ 5βο {618} γϑυ]οτθη ρορδηρθη ἰδέ. θη ἀθαίβοιθη 
Τ,686 1. θυ νς ἀϊθ δαῆρο ΟἸταίϊοι ἀθαίβομου θυ, υυῖθ, Τϑαΐ- 
[615 τὐμπηίβομθ [ἰογαίιτρ βο οί Δηρθηθπι; ἄἀθυβοῖθθ τσ 
ΔΗΘΔθγθυβοὶΐβ ΖΦ: [ΘΟ 6 ΘΔ ΠΟΘΙ ὈΘῚ ΠΡ Ὑγθπίροῦ Ὀρικαηηΐθῃ 
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ἐγαηζβιβοιθη θυ ΚΘ δηροτοοὶ γουάθῃ, νγὶθ 2. Β. ζὰτ Πιϑοϊ το γοη 
Βοίββιθυ, Ῥχοιηθηϑθθ ἃτομόοορίαπθβ. ΠΔ5 ἐγοιομο Βποι ἀ68- 
56 Ι 06 η Ὑ ΘΥἴΆββ Βα, Οἴθοτο ὑπαὶ βοὶπθ ΕΥθαπαθΟ ουίγθαί βίο ΟΠ π6- 
δΐπ ὈΘὶ ΠΡ ΘἰΠΘΙ ΦΊΌΒΒΘΙ ὙΘΙτο πὰ ηρ. . 

Ὁγν. ρυγια ΞΟΗΜΙΟΊ, 

ΠΙΘΏΓΟΙ ἂπὶ γτηηδβίθστη σὰ ΟΥ̓ΘΙ ΘΠ ΌΘΥΡ ἴῃ ῬΟΓΙΩΙΉΘΓΙΉ. 
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ΒΧΤΙΗΑΙΠ 
ῦ 

ΒΑΡΡΟΕΒΤ ΕΒ ὑΝῈ ΜΙΒΒΙΟΝ ἘΝ ἘΒΡΑΘΝΕ 

ῬΑΒ ΟΗΑΒΙΕΒ ΘΒΑΟΧ 

(Αγοϊιυθ8 ἀ68 Ἠυ)δϑ:οΉ}8 ϑ8οὶθη ιιιο8 οἰ ἰὐξἐόγαΐγε8, 89 ϑέγϊθ, ἐ. Υ, ρ. 184.) 

ῬαΥβ, 16 21 1.11Π8ὲ 1876. 

Ὀκ ἀκα ιν α ἔπ ΟΟἸ] ]οππαηΐ αα6]α 168 Ῥαββᾶροθ ἀὰ Μαὐγιἐοηδὲ5 
Ν-49 ροὺν Μ. 16 Ῥγοίθββθυν ἢ. Εὐθυβίου, 46 Βοβίοοϊκ, 16 τϑποοη- 
{γ8] ἃἀῃ ϑηάτοϊ ἰηφαϊ]ῦ απἰ ΘΟ Ὁ] 6 ἀπ6 ἰδοῦπθ 4θ ἀθὰχ ρᾶρθβ ἃ 
Ιὰ ἔπ 46 ἰὼ ρυθπιὸγο (68. « 7)θμῳ; 7)δοϊαηναίίοηδ ἐμόαιοβ ἀρ 1.1- 
Ὀδηΐαβ.» Ῥαθ]]6θΘ8. Ρδ αἱ ἀδη8 Πογηιθ5, ἰ. ΤΧ, ρ. 22 οἱ βαῖν. 99. 
1αἱ δηγογδὶ ἱπιπιόαϊαίθπιθηί 6 οομηρ!όϊηθηΐ ἀθ 88. ρα] οδίϊοη (7). 

: 6 ἐθηρ5 τηαγαπί τηϑηαιό ΡΟῸΪ ΟΟΡΙΘΙ ἄθαχ ἔταρ- 
τηθηΐβ ὩΠΟΠΥΊΠ68, ρΙόϑαπηιόβ ἱπόα 5, ααἱ ἰταϊξοπὶ ἀθ 1 ἰϑίοϊτθ αἀθ 
1 Δποΐθηπθ τηπβίαπθ ρίθοαθθ, θοη 1. Μ. Οοίανίο ἀθ ΤοΙθάο, 16 
5616 ὁοπδβουναίθαν ἀπ ἀὀραγίθιμθηΐ 65 τηϑηπβου δ ἃ ἰὰ Βιδίοέεοα 
μαοϊοραί, οὐ 1᾿ὀπαϊπθην ὈΪΠῚΟΡὮ]6 θοη 056 ϑάποθο ΒΑΥΟΙ ΤῈ 
ἤγθηΐ 1’ διιἰ{16. ἀθ Ῥμοίορυ ΡΟ ΘΕΧ-ΤΠδΙηΘ5. 168 οἶπα ρᾶρθ8 ἀὰ 
τηϑηαϑοῦν αὐ Οοοπραῖθηΐ ο65 ἰοχίθβ. [15 οὈὐτοπῦ ἀ᾽ ΘΧΟΘΙ]Θη68 
ὀρύθανϑβ, ἃ 1᾽α146 ἀθβαιθ}195, ἀθ τοίου ἃ Ῥαιίβ, 16 Ρὰ8 Ῥγοοόα θυ 
[ουί ἃ ΙοΟἰΒῖ. ἃ 14 {αηβου ρθη 468 ἄθαχ απθοαοία (5). 

1. Τδραΐβ 16 ἐθῖηρβ οὰ 7 ὁουῖναῖβ οϑβ Ἰίρῃμθθ, Μ. Ἐσδγβύθυ ἃ ρυ]}16, αἀ᾽ αρτὸδ 
τὴϑ; ΘΟΡΙ6, ὁ6 Ῥᾶββᾶρθ 46 1 θδηΐαβ ἄδηβ Πογι68, 8015 16 ὑἰϊΐγα βαϊνδῃηῦ: ϑδὲρ- 
Ῥίογέν δὲ οηιοηαγίν" 1, ἰδαγῖὶ Κεφάλου καὶ «Ἀριστοφῶντος ἀντιλογίαι. [Νοῦθ 
αἡουΐδο ἢ ϑηνίον 1878.] 

2. 76 ὑγαμβυηΐϊβ τὴὰ οΟρίθ [ἀνθ ἰὰ Νοίέϊξο ααἱ οϑὺ ῥ. 581 ---ὅ88 οἱ-ἀργὸβ, 
(Η. 6)}] ἃ Μ. Ομ.-ἶπα. Ῥμα6116, ααἱ νἱθηῦ ἀθ ρα ΠΪΘΡ ὁ08 ἐθχύθβ τη βία Ὸχ 
ἄδῃβ 1 Δ ηημαῖνε ἀο 1 4.38οοἱαὐίονν ρου ΤῬοη σοι αροηιθηξ (68. ὀξιι68. σΥθο,υιο8 
θη Ῥγαηοο, 118 ἀππόθ. 7᾽ἱ δι τϑργοᾶαΐτθ ἄδηβ 16 τηδτὴθ γοϊατηθ ὯΠη6 ῬᾶΡρΘ 
ΔαϊορΎΔΡΗ6 46 Οοπβίδηύϊη 1,808, 16 οορὶβύθ ἅἀὰ τηδηυβοῦὶῦ θὲ ααθβίϊοῃ. 
[Νούθ α]Ἱουῦδθ θῇ Ἰδηνὶθν 1878,] 



ΒΌΡΡΙΕΝΤΙΌΒ ΕΤ ἘΜΕΝΡΑΝΤΌᾺΒ 

ΠΙΒΑΝΙΙ 

ΚΕΦΑΛΟῪ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙ͂ΑΙ (ἢ. 

Οὐπὶ δηΐθ ποβ ἀποβ ἅπποὸ8 [ἰθαπὶϊ Κεφάλου χαὶ ᾿4ριστο- 
φῶντος ἀντιλογίας οἄθτοπι (θη. ΙΧ 22 54.)}, ππίοαμη ἰοχίαβ 
Βα θπὶ ἔοπέθι Ῥαυιβίπαπι (ο τ. 2998) οοα! θη πο ἰἰα θοπᾶ 6. ποίδθ. 
ΑἸέθεαπη απὸ 1188 ΘΟμ που βοίθθδιῃ οοαΐοθπι Μαίτιἐθηβθιῃ (ρ 7. 49) 
ΘΟΠΪΘΘΙΘ ἰδηΐπμη ΠΟΘ αἰ πο 6χ 1Π|0 ΠπΧ1556, 566 5 ΠΡ] 6 Π ἃ ὈΘΓΘ 
δυοίογ!αἴθπι. Του απ αποα ΘΟρπουῖμη8 (ῬΑ. οι. ὅ89), ΜΊΉ]ΘΥΙ ἴῃ 
ΘΙΠΙΘΠα 15. σΤΆΘΟΙΒ ΘΟΟΙΟΙ θ 15 βρθοία ββίτηϑθ ἀρ ὈΘπη5 5016 ΥΠ86: 568 
5 βίαϊπι ουδαβίΐ, αὖ ααἱ ΒΆΘΟ.]0 ΧΥΙΙ ἀθηηθμμη 6 ὈΥΪΠῚ0 ΘχαιδίαΒ 
51{(ἡ. Εο [6]1οἴπ8. ἰϑἹσαν ΤῊ] ΠῚ οϑϑϑιί, αὐοα Οδγοϊα5 αταῦχ, αὐ 
ΘΧΙμηΐᾶπι ἱπ τὴ Γἰθαπίπαπια 8 τηθπὶ μᾶθοὲ ὈΘηἰγοΙ θη απ, ἀαπὶ 
Ηϊβραῃΐαθ Ὁ] οἴ Θοαβ. ρουβογαίαίαν, οοαϊοθιη Μδ γ ΘΒ 6 ΠΠΘΌΠΩ 
ἴῃ ἀϑύτῃ ἰταοίανιξ δίαπο [ἴα ααϊάθπι, αἰ ποη βοῖππη απ88 ἴῃ Ῥατὶ- 
ΒΠ0 ὙΠῸ [Ὸ]10 ρουαϊίο ἀθθϑβθηΐ ἐγαηβου  θογθί, 564 οἰΐδιη ἰθχίαπι 
οαϊΐατῃ ἸοοῖΒ (08 ΘΡῸ 55} ΠΟ ΆΒΒθ τι ἰηβρίοοτοί. Πδαπθ παπὸ οἱ 
αυοά οἸἵπι ῬΟΒΈΘΤΆΤΩ Βαβέϊ Πογ6 οἱ {Ππ4 ργῸ οθυΐο ΔΗ͂Τ Δ ΓΘ ῬΡΟΒΒΌΙΩ 
πππὸ οοαϊοθπι οχ θοάθιῃ απὸ Ῥαυβίηαβ ἔοπίθ ἢπχίββθ, 566 πη} {18 

1. Εὐχίταϊέ 46 Ηογηιο8, ὑ. ΧΤΙ, ραροβ 217-222. Πδραΐβ ἴὰ ρυδ]οαὐίοη ἀθ οδϑὲ 
ΔΡ1016, Μ, Β.. Ἐογβέου ἃ οο!]αύοππμό [αΪ-τηδτηθ 16 Οοᾶοχ Μαινγιἰθηβίβ: 11 ἃ 
Ὀΐθη νοῦ] ΘΟΙΩΡΓΘμαγ 6 ἰοὶ 165 γόβα!μαίβ αὰθ 1ὰ ποῦγ6}16 οΟ]]δύϊομ ἃ ἔουΥ- 
ΠΪβ οὐ Ὑ δ] αὔθ ᾧυθ]ααθ8 οοῃ)θούαγαβ. Η. 6: 

2. δοῦνταὶ 65 ϑαναπὶβ 1875 ρ. 222 8βα. 



824 ΕΟΒΒΗΤΕΗ, 

ἸΙοοῖβ, οαπῃ ΠΙΌΤΔΥΪα5 ἴῃ Θχαύδη 0 Δοοα Δ 15 γϑυβδίμβ 510, ΘΟ Πα ΔΙῚ 
ΒΘΓΥΑΒ86 ἸΘο Ιοπθῖη. Ωπ0 τηδρ 5 δαΐθπι ἀρ] πα οϑὲ οἷαβ ἴδμι {υἰΒ. 185 
οομαϊοϊο, αὖ τηα]ΐα πἰδὶ ἀτΐθ οπμθηηῖθα ἢ} βυδιαπη γοοαία ἰδ ΠῸΠ 
οἰ α]ροαπί, 60 αἱρπίοι νἀ θέαι, ααἱ απδπὶ ΠοΥῚ ροββὶύ Δοοαγ ΒΒ] τὴ 6 
οἱ δα Πὰ5 οὐ δὰ δ]185 [1811 ἀθοϊδιηδίοπμθθ ῬΟΙΡΟΙΙΘμἄδβ οχ- 
οαδαίαν. ΝΌΠΟ ΘΡῸ ὈΥΠησΙη οατῃ Υἱ 5 ἀΟΟΙΒ ααἱ πἷ5. βέθα 115. [ἃ- 
γϑηΐ οχίίαπι μελέτης Κεφάλου ααπἱ ἵπ Ῥατίβίπο ἀθϑβὺ οομημηπηϊ- 
οδῦο, ἀθίηαθ πΟμΉ1}108 ΙΟΟΟΒ. αὐγίαϑαιθ ἀθοϊαιηδί!οπἾ8 ΓΟ Ά ΠῚ, 
αὶ γ6] παηὸ ἀθηππι ἃ οοαϊοο Μαίτθηϑὶ (Μ.) τηθάθίαμη. δοοϊρί πηΐ 

γ61] ἀθογαπι οηθηἀαίϊο ποβύγα  θπ18, ΠΌΤ ΠῚ15. αἴοο Οοθοίαμα, 46- 
Ὀϊα ΔῸ 60 ὀομῇ τ δία". 

Θυδο δαΐθπι ἴῃ οοάϊοθ Μ. [0], 168 11π. ὅ 54. ροβὲ γϑῦθα οὔτε 
γόμισμα νόμιμον, Ὁ μὴ πολλάχις ἔστρειναν ἀργυρογνώμονες 
(Ηδεη. ΙΧ 47, 80) βοαυπηΐαι, ἤᾶθὸ βαπί: 

ὥσπερ οὑμὸς βίος ἄνω καὶ (5) χάτω στρεφόμενος μετὰ τῶν 
ψήφων ἀριϑμούμενος (4) χαϑαρὸς ἠχεῖ πανταχοῦ, τὸν δὲ σὸν 

οὐδ' εἴ τις ὑπόχαλκος ἢ κίβδηλός ἐστιν οὐχ ἂν τις ἰσχυρίσαιτο. 
προέλϑω δ᾽ (ὅ) εἰ βούλει κἀπὶ (6) τὰ μείζω παραδείγματα. αὕτη 
χαὶ τείχους ἰσχίς, οὐχ 9(Π) μηδεὶς προσήγαγε πολέμιος, ἀλλ᾽ ὃ 
πολλὰς χαὶ στρατιωτῶν καὶ μηχανημάτων προσβολὰς ἀπεχρού- 
σατο, ὥσπερ οὑμὸς βίος πανταχύϑεν σπιροσαγόντων ὑπορυττόν- 
των (8) διαβολαῖς καὶ κακοηϑείαις ἐστὶν ὀρϑός. καὶ πλόιμος οὐκ 
ἐν γαλήνῃ δείχνυται. σὺ μὲν οὖν ἀπείρατος κινδύνου πολιτικοῦ 
χαταστὰς (9) ἄπλους, ἐγὼ δὲ ττολλοὺς συκοφαντῶν ὑπέμεινα πολέ- 
μους καὶ κινδύνους καὶ δήτορας κατ᾽ ἐμοῦ πνέοντας ἤνεγχα. τὰ 
δὲ ζῶα πῶς δοκιμάζεται; τίς ἵσιπος ὠνεῖται μὴ πολλοὺς ἐλάσας 
δρόμους οὐκ ἐν ἱἹππασίμοις χαὶ λείοις μόνον ἀλλ᾽ εἰ χαὶ μὴ τοῖς 
ἀποχρότοις καὶ πρὸς τὰ σιμὰ καὶ κατὰ πρανοῦς; αὕτη γὰρ ἵππων 
χρίσις, τοὺς δὲ κομιδῇ πώλους ἄγοντες εἰς τὴν ἀγορὰν πιλήϑου- 
σαν χαὶ τοὺς ϑορύβους μέσους, εἰ φοβεροί, δοχιμάζετε. οὐκ ἤχϑη 
Κέφαλος εἰς τὴν ἀγορὰν ἐτιὶ πιείρᾳ βίου οὐδ' ἤκουσε ϑόρυβον 
δικαστηρίου, ἐγὼ δὲ πολλοὺς περὶ ἐμαυτοῦ δραμὼν δρόμους ἐνί- 
χων ἅπαντας. εἰ δὲ τὸ μὴ χριϑὲν προχρίνεις τοῦ πεφυλλοχρινη- 
μένου στεφάνου, ἄρα χαὶ στρατηγὸν χαλχοῦν ἀνέστησεν (19) 
οὐὰ ἐνδύντα ϑώραχα χαὶ οὐδ' ἰδόντα τοὺς πολεμίους; οὐδὲ ἵῆιλ- 
τιάδης οὐδενὸς ἄξιος διὰ τὰς μάχας οὐδ (11) ὃ Θεμιστοκλῆς ὃ 

8. Μ καὶ χα. 4. οοηίοίο ἀριϑμουμένων. ὅ. Μ δὲς 6θ. Ν καὶ ἐπὶ. 
7. ᾧ 8. καὶ ὑπορυττόντων ὃ 9. χατέστης ὃ 10. ἄν ἔστησας 
11. ΜΝ οὐδὲ. 

-ὰ 

ΜΙ Ὁ αὐνἍνο σον δ μβαν 

δια... 4... 



ΤΙΒΑΝἪ 2 Ὁ 

-» " Π Ξ-- ; 3 

περὶ τῶν ᾿““ϑηνῶν ἀναρρίψας χαὶ παραδοὺς ἀσταϑμήτῳ στοι- 
, »" ΄, ν ᾿ 2φ.» ΄ ς ν 

χείῳ τοῦ πολέμου τὴν χρίσιν οὐδὲ Θρασύβουλος ὃ Φυλὴν χκατα- 
“ ὦ Ω 2 Ν - 

λαβὼν τετταράχοντα( 3) τοῖς πρώτοις; ἔστησα χαἀγὼ τρόπαια τῶν 
συκοφαντῶν ἐν ἅπασι τοῖς δικαστηρίοις. πολλαχόϑεν βαλλόμενος 
᾿ ᾽ ς , ν ἘΠ ΤᾺ 2) . ς Ὁ, 0.) (18. κ᾿ 
ἐγχλήμασιν ὡς ἀληϑῶς αὐτὸς ὠφϑὴν ἄτρωτος, ὡς οὐϑ' (13) ὁ 

ξ 2: ς 

«ἴας, ᾧ σαυτὸν εἴχαζες (13), οὐϑ᾽ ὁ (75) ᾿χιλλεὺς οὔϑ᾽ ὃ Καινεύς, 
) , -- 

οὐδέ (8) τις ἄλλου (17) χρείττων γενέσϑαι λέγεται ϑνητοῦ φύσις, 
- ᾿ ν», ’ 

ὡς ἐγὼ συκοφάντου χαὶ [τοῦ] διὰ παντὸς ἰόντος φϑόνου ἐστρα- 
τευμένος νενίχηκχα (5). 

»Ὕ Ι , Ν , 

μέγα φρονεῖς, εἰ μὴ τέτρωσαι" τίς γὰρ ἐπί σὲ συκοφάντης 
2 “- Ρ7) 2 " 3 ν ᾿] Ά, - 19 Ν 2 

ἀφῆκεν ἔγχλημα: γε καὶ ἀϑλητὰς εἰς τὸ πρυτανεῖον (33) τοὺς οὐχ 
, ’ βεον ἃ »" ᾿- - 

ἀποδύντας εἰς στάδιόν σπτοτε, χαὶ τίς ἀνέξεται ; ποῖος 1 λαῦχος 
ὃ (50) Καρύστιος ἢ Πολυδάμας ὃ Σχοτουσαῖος (31), οἱ (33) σπολ- 
λοῦ χαμάτου χαὶ ἱδρῶτος τοὺς στεφάνους ἐωνημένοι (38) χαϑε- 

- 3 ν - , ΕΣ ᾿ 

στᾶσιν (33). οὐ γὰρ δεῖ πολιτείας ἀγωνιστὴν ἰδιώτῃ χαὶ ϑεατὴν 
- - 2 - - - ν 

ἀϑλητῇ παραβάλλειν. στάδια τῆς ἀρετῆς τῆς ἐμῆς τὰ διχαστήρια, 
« , Ν , - 3 , « - ν ν , 

Ἑλλανοδίχαι δὲ τούτων τῶν Ολυμτπιίίων ὑμεῖς, καὶ γὰρ τούτοις 
τοῖς ἀϑληταῖς χκάϑηνται δικασταί. τοῦ νικῶντος ὃ στέφανος, οὐχ 

ὅστις ἀναγώνιστος. ἐμὲ εἰς τὸ τιρυτανεῖον ὃ νόμος χαλεῖ δικαιό- 
ὉΝ κι ,΄ Η , , Η͂ ᾿ κυ: Η 

τερον ἢ τοὺς Ὀλυμπιάδα καὶ Πυϑιάδα νίχην ἀνῃρημένους" οἱ μὲν 
γὰρ ὅσον εἰς δόξαν συναίρονται τῇ (25) πατρίδι, τἀμὰ δὲ χκηρυγ- 

: νυν 26 δ (ἃ ᾿ 98 ματα ψηφίσματα χρηστε καὶ νόμοι (308) συμφέροντες (51), “τόροι (38) 
ΡῚ - η ΄ 

χρημάτων, ἀπόστολοι, νῖχαι. πόσους ἡ πόλις αὕτη στεφάνους ἐχ 
- - ΄ ἃ ᾿ - ΄ 

τῶν ἐμῶν πολιτευμάτων ἠνέγκατο. οἱ δεῖνες σωϑέντες, οἱ 
δεῖνες ἐλευϑερωϑέντες διὰ τὴν ἐμὴν ττροτιέτειαν, ὡς Κεφάλῳ δο- 

ς τ θ ς ͵ Ἥ ἢ ᾽ ΐ 
- « " Ν , « - 

κεῖ(39). οὐχ οἱ δειλοὶ χαὶ τρέμοντες χαὶ λαγὼ βίον (50) ὡς ἀἁληϑῶς 
ζῶντες τὰ τρόπαια ἱστᾶσιν οὐδὲ τὰ χοινὰ ὀρϑοῦσιν οὐδὲ δωρεῶν 
τυγχάνουσιν. χαὶ ταῦτ᾽ (ἢ) ἐν ᾿2ϑήναις. εἰ μὲν γὰρ Φλιασίοις 
ὌΝ - , δι ᾿] 89) 29.ν ὟΝ Ἅ.Φ , 

ἢ Μεγαρεῦσι συνεβούλευον, αὐτός τ᾽ (33) οὐδὲν ἂν ἐτόλμων μέγα 
Χ λ “- » 3 

χαὶ τοὺς πολίτας τῇ τύχῃ τὴν γνώμην μετρεῖν ἠξίουν, ᾿4“ϑηναίων 
, 3 ν ᾽ ν --ὦ 2 , 

δέ τις ἀξιωϑεὶς προστάτης ἐπὶ ταὐτὸ βῆμα ἀναβαίνων (38), ἐφ᾽ 
Ὁ ΄ ν 2 ᾽ , . - , 

οὐ ἸΠιλτιάδης τὴν ἔξοδον ἐδημηγόρει καὶ Θεμιστοχλῆς πανοιχησίᾳ 

12. ἑβδομήχοντα (1. 6. ο᾽ ῬΥῸ μ΄ 566. Χοη. Η6]1. Π 4, 29 
18. Μ οὔτε ἀθαὰθ δέαιθ 'ἰπ βραπθπεϊθαβ. 14. οἵ. Ηδϑστω. ΙΧ ". δ4, 18. 
16. οῃῃ. Μ. 16. Μ οὐδὲ εἴ, 17.. Μ ἄλλη. 18. Μ ἐστράτευτε τὰ 
δανιχὰ. 19. Οὗ, Ηογ. ΥἹ 87 54. 20. Μ οἵη. 21. Μ Σχοτυσαῖος. 
22. Μ οἵ, 28. Μ ὠνημένοι. 24. Οἱ. Ῥαυβ. ΥἹ 10, 1. ὅ, 1. 2ῦ. τῇ 
0]. 1680 ἴῆο. 26. Μ νόμοις. 27. Μ συμφέροντα, 568 α οϑὺ ἱποογίαχη. 
28. Μ π οὕτη απαδίμπον ᾿ἰξέουῖβ, αἀαᾶθ π βυϊξαταῖο ααἰᾶθη ᾿ἰαθοτο 86 1- 
Βιΐο οὔἴα]βοναπέ, ΟἿ, Τοιαοβίη. ρ. 828, 20. 29. Οὗ, ν. 62, 29. 80. Οἵ, 
Ρ. ὅ0, 10. 51. Μ ταῦτα. 82, Ν τε. 88. Μ διαβαίνων. 



ὅ20 ἘΟΒΒΗΤΕΗ, 

πλεῖν (53) ἐπολιτεύετο καὶ Κίμων (85) οὐ (86) προσῆγεν ἄχρι Παμφυ- 
λίας καὶ Περιχλῆς τὴν ᾿Αττικὴν ἐδίδου τοῖς Πελοττοννησίοις, τηλι- 
χούτων διάδοχος δητόρων οὐ χληρονομήσει τὸ φρόνημα μετὰ τοῦ 
βήματος, ἀλλὰ τί πράξει; ὡς Κέφαλος εὐλαβηϑήσεται τοὺς βα- 
σχάνους χαὶ τῶν αἰτιῶν τὰς σκιὰς φοβηϑήσεται, μιμήσεται (5) 
τὴν σὴν ἄνανδρον πολιτείαν; οὐχ ἐγώ. περὶ πρωτείων ἀεὶ 7τολι- 
τεύομαι δόξης, ἡγεμονίας οὐδένα χίνδυνον ἐξίσταμαι. διὰ τοῦτ᾽ 
ἀεὶ χρίνομαι, οὐ ζηλῶ (58) γὰρ ὅτι λεχϑὲν οὐχ ἕξει χατηγορίαν, 
ἀλλ᾽ ὅτι πᾶσαν αὐξήσει τὴν “τόλιν καὶ ποιήσει φϑονεῖσϑαι τὸν 
μὲν δῆμον παρὰ τοῖς Ἕλλησι, παρὰ δ᾽ (89) ὑμῖν ἐμέ, οὐ πρὸς 
ἐμαυτὸν σχοττῶν τὰ λεχτέα χαὶ τὰ μή, πρὸς δὲ τὸ κοινὸν τῶν 
“᾿ϑηναίων ἀξίωμα. τοῦτο μέτρον [Ὁ εἶναι χρὴ τῶν πολιτευ- 
μάτων, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ οἱ τῶν δραμάτων ὑποκριταὶ 
συναρμόττονται τοῖς προσώποις καὶ στρατηγὸς καὶ τύὐραννός τις 
ἐξαίφνης ἐγένετο, οὕτω καὶ τὸν δημαγωγὸν τὸ τοῦ “δήμου πρό- 
σωπον φέρειν δεῖ πρὸς τὸ χρῆσϑαι τῇ φωνῇ. ποῖός τις οὖν ὃ 
δῆμος, οὗ τὰς δήσεις δεδιδάγμεϑα; οὐχ εὐλαβὴς οὐδ᾽ (41) ἄτολμος 
οὐδ᾽ ὅϑεν μηδεὶς κίνδυνος ἐπιστήσεται, τούτοις ἐπιχειρῶν. εἰ γάρ, 
ὡς σὺ παρὰ τούτοις, οὕτως ὃ δῆμος παρὰ τοῖς “Ἕλλησιν ἐτολι- 
τεύετο, οὐδ' ἂν σεμνότερος ἦν( 3) τῶν ἸΠεγαρέων, ἔτι καὶ (43) νῦν 
ἂν ὑπ᾽ «Αἰγινητῶν ἐχ ϑαλάττης εἴργετο(3), νῦν δὲ παραβαλλό- 
μενος χαὶ διαποντίους αἱρούμενος πόνους (46), καίτοι μὴ πάντα 
γιχιῶν, τοῖς κινδύνοις τὸ πρωτεῖον ἐχτήσατο. πᾶσα γῇ καὶ ϑά- 

λαττα τοῦ δήμου τὰ δικαστήρια, ἐν οἷς βασιλεῖ μὲν τῶν Περσῶν 
περὶ τῆς “Ἑλλάδος, ὕστερον δὲ καὶ τῆς ᾿4“σίας ἐδικάζετο, “αχε- 
δαιμονίοις δὲ [καὶ] σπιερὶ τῆς ἡγεμονίας, τὰ (46) τελευταῖα Θηβαίοις. 
τίνας ἀντιδίχους οὐκ ἐπεσπάσατο μηδεμίαν χατηγορίαν ἄλογον 
εὐλαβηϑείς " καὶ γὰρ ὁμοίως ἐμοὶ χέχριται πολλάκις ἐν “Ιαχε- 
δαίμονι Κορινϑίων χατηγορούντων, ἐν τοῖς “Ἑλλησι πᾶσι πάλιν 
Θηβαίων συχοφαντούντων (47 ἠνέχϑη καὶ περὶ τῶν “1ϑηναίων 
ψῆφος ὡς περὲ ἐμοῦ, καὶ διαφυγοῦσα τὰς αἰτίας τὰς τιμὰς ἀπης- 
γέγχατο, τὴν αὐτονομίαν, τὰ τείχη, τὴν ϑάλατταν " καὶ γὰρ τῆς 
πολεμικῆς δυνάμεως οὐ τὴν πεζικὴν εἵλετο, ἢ σπιλέον ὑπάρχει τὸ 
βέβαιον εἰς ἀσφάλειαν, ἀλλὰ τοὺς ἐν τῇ ϑαλάττῃ κινδύνους, ὡς. 

- ,ὔ Ε - - ᾽ - Πρ] : ΒῚ Ν -» 

τῶν μειζόνων ἔν τῷ κατορϑοῦν ἀγαϑῶν αἰτίους " ὦνιοι γὰρ τῶν 
ν Ν « ν ν ᾿ ΄ 

κινδύνων (48) εἰσὶν αἱ τιμαὶ καὶ ἀνδρὶ καὶ δήμῳ. 

84. Μ πλὴν, αποᾷ πιϑ ὁοΥῪ. ἴπ πλεῖν. 85. Μ Τίμων. 86. ἀ6] Ὁ 
9.7, χαὶ μιμήσεται ὃ 88. ζητῶ ὃ 89. Μ δὲ. 40.Μ μέτριον. 41. Μ 
οὐδὲ. 42. Μ ἦν, αὐυοᾶ τὴ3 τησῦ. ἱπ᾿ ἦσ. 48. χαὶ ἔτι 44. Μ ἥγετο. 
40. πολέμους υὖ Τπαο, 1 141 46. χαὶ τὰ ὃ 41. Οἱ. Χρη. δ]. Π 
2, 19. 48. χιγϑύνων ἴο]. 169 ἰπο. 



ΤΙΒΑΝἪΗ Ό2 7 

τοιαύτης οὖν πόλεὼς ἐγὼ προεστηχῶς οὐχ ἂν ἐμιμησάμην τὸ 
χοινὸν δραστήριον (49), τὰ δὲ σὰ μελλήματα; χαὶ Νιχίας μέν, ὃν 
ἐπήνεις (50) σύ, καίτοι πάντα μέλλειν δοχῶν, ἔλεγεν, ἔπραττεν, 
ἐστρατήγει, παρέτάετετο, ἐγὼ δὲ δείσειν ἔμελλον τὰς τῶν συχο- 

᾿ φαντούντων μάχας. οὔτ᾽ ἔμπορος ῇ ναύκληρος ὧν ἐφοβούμην (ἢ 

τὸν ψόφον τῶν χυμάτων, οἷς συζῆν ἀναγχαῖον ἦν, οὔτε δημηγόρου 
δεδιέναι ψόφον (53) ἐγχλημάτων, ὃ (68) φύσει παραχολουϑεῖ τοῖς 
λέγουσιν. ἁλῶναί ποτε βέλτιον ὁμόσε χωροῦντα ταῖς αἰτίαις ἢ 
τοῦτο δεδοιχότα μὴ παρρησιάζεσϑαι. 

εἰ δὲ βούλει καὶ τὴν ἀσφάλειαν σχοττεῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς κινδύ- 
γοις, ὅρα, τίς ἢ πόλεμος οὐχ ἀναγχαῖος ἠλέγχϑη ἐμοὶ (53) μὲν (56) σεε- 
πολιτευμένος ἢ στόλος ἄκαιρος (66) ἢ) νόμος ἄχρηστος; οὐ (57) φασιν 
οἱ τὰς ἐμὰς γνώμας ἐπιψηφίσαντες. εἰ, δὲ μηδὲν ἁμαρτὼν ἐν αἱ- 
τίαις ἐγενόμην, ἐχρίϑησαν χαὶ ϑεοί, Ἴάρης ἐτὶ “4λιρροϑίῳ καὶ 
τὴν νίχην οὐχ ὀνειδίζεται, Εὐμενίδες δὲ καὶ τὴν ἧτταν ἠνέγχαντο 
ὑπ᾽ ἀνδρὸς ϑεαὶ χαὶ ὑὕτπι᾽ Ὀρέστου νενιχημέναι. πόσας “Ηραχκλῆς 
ἀνδρίας ὑπέσχε χρίσεις (8) διχάζοντος Εὐρυσϑέως" εἰ δὲ μὴ 
τοὺς πολλοὺς κινδύνους ἤνυσεν, οὐχ ἂν τὸ τῆς ἀϑανασίας ἀϑλον 
ἠνέγκατο. οὐχ ἂν ϑεὸς ἣν ὃ Διόνυσος μὴ χριϑεὶς τῷ πρώτῳ 
πυρί. ἀλλ αὐτὸς ἄχριτος βασιλεύει τῶν ὅλων ὁ Ζεύς. πρὸς Τι- 
τᾶνας δὲ διεχρίϑη (59) χαὶ Γίγαντας. ὦ Πολιὰς ᾿“ϑηνᾶ, παρὰ ϑεῶν 
ἐξαίρετον ἔχουσα τὴν ᾿Αττιχήν, οὐδὲ σὺ ταύτην πρὸ δίχης 
εὗρες τὴν δωρεάν. ἐχάϑισεν ᾿4ϑηναῖος καὶ σοὶ διχαστής, μετὰ 
τὴν Κέκροπος ψῆφον ἐστεφανώϑης χαὶ σὺ τῷ ϑαλλῷ. σεμνύνομαι 
δὲ χἀγὼ μετ᾽ (69) “Ζρην κρινόμενος, μετ᾽ Εὐμενίδας οὐχ ἡττώμενος, 
μεϑ᾽ Ἡραχλέα δοχιμαζόμενος, μετὰ τὸν “Δία, μετὰ τὴν .4“19ηνᾶν, 
ἐν τοῖς Κεκχροπίδαις ἕπεταί μοι τὸ ἀνάδημα τοῦ ϑαλλοῦ τῷ 
πάντα νιχῶντι τὸ νιχητήριον τῆς ϑεοῦ. 

β6α οἰΐαπι πομπα] Ιοοὶ Ἰδοπποβὶ ἰδχίπβ δα ποο οοάϊοο 58}- 
ΡΙΘηπιγ. Τηϊξαπη ἴδοϊο 80 οταίίοπθ Οθρηδ}}, απᾶθ αὐτπὶ ῬΥΪΟΥ 
ἔπουϊέ, 51 αὐαἱα ἀαθ ἐαοπὶβ παθυθυθί, πὰπὸ ρῬΘηἰἑ5 Θχϑι γραυθίαῦ 
Ιοοΐβ παΐπ8 ἰρδῖτιβ οχίαβ, απα]65 βαπὶ ὃ “4Ζ1ας, ᾧ σαυτὸν εἴχαζες 
(Ρ. 218, 84), διὰ τὴν ἐμὴν προπέτειαν, ὡς Κεφάλῳ δοχεῖ (ρ. 219, 
20), Νικίας, ὃν ἐπτήνεις σύ (ρ. 221, 8) (62. 

49. δραστήριον βθουαηάστη ΤΏυο. 1Π|68. Μ διχαστήριον. δ0. ΟΥ̓ ν. 6, 16. 
ὅ1. ἄν ἐφοβούμην ὕ2ῶ. Μ ψῆφον. ὅϑ8. ὃς 54, Μ μοι. δδ. Μ μὴ. 
δ6. Μ. ἀχέραιος. ὅ7. Μ οὗ δὅ8. Μ χρίσεις τηϑ ἴῃ τήδγρ. Βαθθύ. ὅ9. Μ 
διαχρίϑη. 60. Μ μετὰ. 

ΘΙ. αδπυΐπατη ογαϊποη βοῦνανοσαπύὺ βομο]αβίαδθ, αὖ Ιοδηπο5 ϑιοοϊοία 
(Ογατηθν ἀπροᾶ. Οχ. ΤΥ 161. ὙΥα]χ πὶ. συ. ΥἹ 468) 411 (Βμϑί. συ. ΤΥ 
67. 70.721. ΥΠΠ 860). 



δ28 ΕΌΒΒΒΤΕΒΗ, 

Ρ. 60, 18 πίον ἐμὲ μισοῦσι πάντες οἱ χαί τι ἸορίίαΓ “τόϑεν 
ἄλλη γραφή, οὐδ' ἀναπνεῦσαι διδόασί “μοι πάντες. 

Ιπ Αὐἱβίορμοηβ ἀντιλογία δπαπίδίϊο ἰπ Ῥαυβίπο πἰαϊοα ῥ. 87, 
98. ἴῃ πππὸ πιοᾶάππι βαγοϊζατ: ὥσστερ γὰρ οὐδ᾽ εἰ πονηρὸς ἠλέγχϑην, 
ἱχαγὸν ἂν ἣν εἰς λόγον ζημίας τὸ μὴ τυχεῖν δωρεὰς (οοττ. δωρεᾶς), 
οὕτως οὐδὲ χρηστῷ φανέντι τὸ μὴ τιμωρίας ἀρχεῖ. Τὰ Θαᾶθηι 
Ρ. 40, 8 αἀνατεινομένους, αἀὰ0 βρδίίππι 56Χχ Εἰ οτᾶσαμη ροβί ἀγὰ 
Θχρ θίπι, ΒΘηδα] ΟΡἐϊ 6. ὀΟηγΘΗΪ, 

Ρ. 48, 12 απ Μ. βου θοπάππι οὐἱΐ εἰς τὸ δικαστήριον οἱ 1. 16 
μεγίστας δία δοχούσας, Ρ. ὅ7, 22 μὴ καταβαλόντες, Ρ. ὅ9, 2 οὐ 

ΡΙῸ ὡς, Ῥ. 60 1 προτετιμήχατε, Ὁ. 62, 18 ὅτι μὲν οὐδὲ Ῥγτὸ ὅτε 
δὲ μηδ᾽, τ. 65, 12 γάρ ἐστι. Ρ. ὅ0, 10 Μ. παροὺ χινδυνεύεις πρὸς 
τὸ μὴ τυχεῖν. Μαυίδῃάππι οὐ τὸ ἴῃ τῷ. 

Τϑηΐαπθ οοᾶϊοθ Μαι  θη81 ΘΟ τη η 1 ΘΙ  Π ἀδ [1 0168 ΒΟΥ ρίαΓ8 6 
οοαἰοῖβ Ραυβίηὶ ἃ ποβίτα τι ρτοίθοίαθ: ΟΟὈδεὶ ἠλέγχϑη Ῥ. 86, 7, 
οἰυϑάθμι οἱ Κὅρθηρϑι οὐχ οὖσας ν. 38, 8, ΟΟΡοΠ ἀναστρέφει 
Ρ. 88, 16, Ηδφη Ποῖ! ϑήσεται τ. ὅ2, 1ὅ οἱ ὅλως νΡ. 68, 80, τηθᾶ 
εἶχεν ἂν τ. ὅ8, 8, ἀθηίαιθ ἢ ἃ Οομοίο ἀδβιθίπμι Ρ. 61, 8. 

ΗΪ5. δά ο τὴ ἰδπὶ {πθιὶ ᾿Θο ]οπθιὴ οοαϊοατη ΟἹ πὶ πη αίδηι Ρ. 80, 
60 ἔλαβε τὰ τοῦ πολέμου χατὰ τὴν ἑκατέρου πρόνοιαν τέλος, δὅ, 
16, παραχεχωρηχότες, ὅθ, 82 παῖδας, 40. 18 οὕτως ρῖῸ οὗτος 
οὐχ, 41, 22 κἀμοὶ (ΜῬ καὶ ἐμοὶ) ργὸ ἐμοὶ χαὶ. Ἐπίατη γϑῦθᾶ 
ὥστε παρ’ οἷς οὐδ᾽ ὅποίας ἐστὶν ἔγνωσται γῆς 29, 9 ἰηίδοία 
ΤΟ] πατιδ8, 51 ἴᾶτῃ Γἰθϑηΐπαπι ἴῃ Θοάθμ, απὸ 5010]. Β. Δα ΑΘβομΐη. 
6. Οἴδβ. 8. 194, 46 βρῃαϊο θύτοσα (γ. ἤθιτη. Χ 16) {π|586. βίδξιδϑ. 

Πρηΐχαθ οοηἰθοουῖπη ᾿. 68, 4 γοῦθᾶ εἴη ὡς ἀέρος νἱάον! ρ] οββθιηᾶ 
Ῥοβίιμι δα χαπνοῦ, αποὰ Ρ᾽Ὸ χαχοῦ βου] θοπάπμη 510 5. ]ΠῈ6 
αἴαθο Τἱδαπίαβ 6ρ. 1099 αἰχὶέ ἔχεσϑαι τοῦ καπνοῦ. 

ΒΟΥ πὶ ΒοΒΙΟΟΒ]Ι. ΗΝ. ΕΟΒΕΒΤΕΗΒ. 



ΤΙΒΑΝΗ ὅ29 

ΟΟΒΟΙΠΑΒΠΙΜ ἘΜΕΝΘΑΤΙΟΝΌΜ ΠΙΒΑΝΙΑΝΑΒΌῸΝ (.. 

Αἃ Ξαρρ]οπιθηίαπι ἀθοϊαπηαίϊουϊβ ΓΔ μΐ βαρτα ᾿. ὅ24 86. 
οαϊδαπη ρΡᾶποα βπὶ αἀᾶθ ΘΡῸ (ΕἾ δάάδιῃη, θ] τὰ γθῖὸ Θρτθρὶθ 
ἱπνθπία ΕὙΔποίβοιβ ΒαΘΟ 616 ν᾽ (Β) οὐ Οδιο]αβ ΕὙΙἀουῖουβ Ἠοιί- 
1οἰπῖπαβ (Η) ογάθοθθ τϊῃϊ ρϑυἸβουπς αὖ Θπὶ γἱτβ ἀΟΟΙΒ. αὶ 
815. βέπα 15. ἕανθηΐ ΘΟΙΠΠ ΠΠΙΟΆΤΘΠΙ. 

Ῥ. 524, 16 χαϑαρὸν Η. 18 πρόελϑω δὲ (δ᾽ ἔτι Β.) βούλει σὕτη βῖσπο ἱπέουσο- 
φαϊϊοπὶβ ΒΗ. 19᾽ οὐχ ᾧ Η. 21 προσαγόντων τῶν ὑπορυττόντων Β. 36 ἵππον Ἦ. 
ἵππους Β. 217 ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς ΒῊ. 88 προχρίγει τοῦ πειυλλοχριγημέγου 

εὐ 84 ἂν ἔστησεν Β. 806 οὐδὲ Θεμιστοχλῆς Η. 
Ρ. ὅ25, 7 οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλη ΒῊ. 17 τοῦ ϑνητοῦ Η. 8 φϑόνου, ἐστράτευται 

᾿ παντογίχης (οχγϑιηθιτη Ποο ᾿ποογέατη, βθηξθηύία ἰδτηθὴ ἀθθϑὺ θαάθιη 6556 

Β.Ῥεο παντογίχης Ῥγαθίμα! θυ ἀγέχητος. 18 οὐ ργῸ οἱ οὰπὶ ᾿η ουτορ ΟΠ 18 

βίσῃο Β, 22 γόμοις συμφέροντα ποίαν Β. 81 δὲ τίς οὰπὶ ᾿ἱπέθυτορ αι β 

βῖρσῃο Β. ἀγαβαίνειν ἘΝ. 

Ῥ. 520, 1 προῆγεν Η ΒΕ. Νυχμη ὅρους ΡΥῸ οὐ ρῬοποηάπτη 56 ἀυθιέας Β. 

8 δὲ 9 οογγ. ὅ τι. 17 σοῦτ. οὐ. 22. ἀναιρούμενος Ἡ. ργοθαΐο τηθὸ πολέμους. 
80 “ϑηνῶν: ἱαα απὸ πόλιν τϑΐουγὶ νἱἀθύυν διαφυγοῦσα, αἀὰδθ8 5βἰγαοίαγτα δὲ 

χατὰ σύγεσιν, ἃ] οα πὶ δἀϊοϊοπάμπτη ἡ πόλις ροβέ αἰτίας. Β. : 
Ρ. Ό27, 1 μιμησαίμηνὺ Ἡ. 11 μοι πεπολιτευμέγος ΒΌ6 20 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

αὐτὸς Ἡ. 

ΒΟΡΙΡΘθατη Βοβίοομ!! ἃ. ἃ. ΧΙ Κ. Αρι[Π. ᾿ 

ΒΙΟΗΑΒΌΌΚ ΕΟΒΈΒΤΕΗ. 

1) Εἰχύγναϊν ἀ6 Ἡδγηιο8, 1817, Ῥαρ ὅ00. --- [65 ΤΘΏγΟΙΒ ἃὰχ ΡϑρῸ8. οὐ 
Πρτ65 ἀὰ ῥγόβθηΐ νοϊατηθ βοπὺ ἰοὶ βυρβυϊαδβ ἃ οοχ 46 ΠΗ ΘΡΉ168. 1.85 ἸἸρΎΝ68 
βοηΐ οοτηρίόοθβ ἀὰ παὰὺὺ 46 1ὰ ρΡᾶρθ. 

84 
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50Β ΠΕ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤ Ν- τ 

ῬῈ ΤᾺ ΒΙΒΙΠΙΟΤΕΟΘΑ ΝΑΟΙΟΝΑΙ͂, ΘῈ ΜΑΘΕΤΌ 

ἘΠ' 

ΝΌΝ Ο ΤΑΒΟΛΒΙΝΟ, 

1,6 τηδημβοῦῖύ Ν- 2 (6. 1ὰ Μδιδίϊοίοοα παορϊοηαί 46 Μαγια οϑί 

Ὧ6 ἴογπηδί ἴπ-49, Θῃ ρδρίθυ; 11 οϑύ ὀουὶ ἰοαΐ θη θ᾽ ρᾶγ Οοπβίδη- 
{ἴῃ ΓΠΑΒΟΔΥΒ δ, θῃ ραυίΐθ ἀὰ τηοΐηβ, ἃ Μρββίμθ, ροβίότ θα γθιηθηΐ 
ἃ 145 1405, 1] οοπέϊθηΐ, θῃ οἴοι, ἀὰ [0]. 140 δὰ [0]. 176 σν67γ80 
ἘΠῸ ΚΒΥΠΟΡΒΙΒ. βίου αι, οοΙηροβέθ ρᾶὺ [,88081}}8 [πἰ-τηδπηθ, απ 
ΘΟΙΘη06 ἃ Αἄδηι οἱ 56 ἰθυτηΐηθ 51 6685 ΠηΟΐΒ ΤΟ] 5. ἃ [ἃ πποτί 
46. ΖΙ,χίπι, ἔτὸγθ ἀὰ βυ!δῃ Βαῤαξοί ἯΙ: τἀχϑεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
τῶν Γάλλων ἐς Νεάπολιν ἐχεῖ ἀπέϑανεν ἐπ᾽ ἐμοῦ ἔτει αυφε΄. 
ΘΘΙα 68 ῬΘΙΒΟΏΠ68 Βοοηΐ ἐταρρέθβ ἀθ οϑίίθ ἀδίθ. ΕἾΙΟΒ 86 

ΒΟΙνΙΘπαἀτομπί αἰ ΑΥΟΙΓ ἰὰ ἀδηβ ἀῃ ᾿ἰγτθ οὐϊὸ το αα6 Οὐοπβίδῃεϊη 
[50 15, ἀἐ]ὰ Ὀΐθη νίθαχ, ἃ 1 βαϊΐθ ἀπ ἰθφοη ὄμπηπθ ἀ8η8 ἰἃ- 
απ6}16, ΘΧΡΙΙαυδηΐ ἃ 565 ὀϊὸνοβ 16 ΤΊ πηόθ ἀθ Ρ]δίομ, 11 165 ἀγνδὶϊΐ 
Ἰοπριθηθπί οηΐγθίθηιβ αἀθ 1 ἰοπηδηίθ ἰγϑαϊ οι 46 1᾿ ΑἸ πΕα6, 
τοουῦΐ ἰοαῦ ἃ ΘΟὰΡ 18 πηΘΤΎΘ 6186 ποῦγ6}16 αα ἊΠ ποῦγθϑα Π0Π646 
γοπαὶΐ α᾽ δίγο ἀέοοπγοτί ἃ 1᾿6χέγδμηθ Οοοϊάθηΐ θᾶ, ἀπ τηδ πη ρδέ- 
ΠΟΙΒ, οὐ οχρίστα ρϑθὰ δργὸβ (1492). ΓΙ Ππδίγο δαΐθαν 46 Ζιαβοαγίδ, 
ον ἰ68 Οὐγ605 αν χυὸ δἰδοῖθ, τὰ Ρὰ8 δὰ ἰὰ ργόϊξθηςζίοπ, ποὰβ 16 
ΒΆΥΟΙΒ, α᾽ ὁοΥτθ δαΐγο Οἤ086 αα ἼΠ τοπδῃ Πἰβίοτίαπθ; 11 βϑυαῖί 
Ῥαό}}} ἀθ Β'ΔΓΙΠΘΙ Θἢ ΘΈΘΙΤΘ ΡΟῈΓ ΟΟΙ αἰ 186 1658 ΘΥΤΘΌΤΒ 46 ἔαϊ' 
αα ὍΠ Υ ΤΌ ποοηΐτθ. Οδροπαδηΐ, ΘΟ μη6 66 ΤΟΙ οϑί 1ἃ ΒΟυΤΟΘ 
πηΐϊαὰθ ἃ ΙΔ 6116 ΒΘ Ὀ]Θηδ ΔΎΟ Ραϊβό 165 δαΐθασβ ἀ6 1᾿4γ01018 

1, Εἰχύγαϊξ ἀ6 1 Δηημαῖνο ἀ6 1᾽ Α88οο᾽αίίοη, ῬοιΥ Τ᾿ οηοομγαροηιονιὲ (168 δ μι 68 
φγοοημ68 θη ῬΎαροο, 118 ἀππόθ, 1877, ρᾶρθβ 147---1δ0, 



ὅ82 ᾿ς ΟΗΑΒΙῈΕΝ ΟΒΑΌΧ. 

Ο. Τιβοατβ ἀἄδηβ ἰὼ Ρ]αρατί ἀθ πὸ5. αἰ ΟΠ ΔΙ γΘ8. ὈΙΟΡΥ ΡΒ Ι685 
ἔγϑηφαΐβ, 1 π6 5618 ρ885 ᾿πα0Π16 ἀθ ΘΟΠΒΔΟΥΘΙ ΟῚ ααΘΙ 685 ΠΙΡΉΘΒ 
ἃ ὑπ6 ποίϊοθ οχϑοίθ 46 1ὰ νἱθ ἀθ οδί {Π]πϑίγο ατθο. Νό δὴ 1484(2), 
1 ὁίαῖς ἂρό 46. ἀϊχ-ποαῖ δη8 ἰοΐβαι ΟὈμβίδη 0016 ἰοπθα δὰ 
Ροπγοῖὶν ἀθ8 Τατοβ: 11 αἷδ 1αἱ-τηδπιθ αὐ} [αἰ ἔα1} ῬΥΙΒΟΠΉἾΘΥ ῬΔΥ 168 
γαϊπαποαβ(3). Οἡ πθ βαϊ 66 αα᾽}} ἀονὶηΐ 46 1455 ἃ 1400, ὄροατο 
οὐ ποιβ 16 Τοῦ Οη8 ὀ8}1 ἃ ΜΙ]απ, ομαῖρό ἀπ ὁουϊ8. ΡαὈ]1Ὸ 
46 Ιδηριθ ὅστθοαπθ, οἱ ἀοῃηηδηΐ 68 ἸθφοηΒ 46 οοϑίίθ τηδπὶθ Δ ΠΡῚΘ 
ἃ Ια Γαΐατο τοίπθ 46 ΝΆΡ]65, Ηἱρροϊγίαᾳ, 116 ἀθ ΒΥδηφοὶβ 5':10ὙΖἃ. 
Νουβ ῬΘΏΒΟΙΒ. 406 Οἶοδὲ ἀδηβ οδί ᾿ηΐθυν}}18 46 βθρύ δηπόθβ 4116 86 
ῬΙΔοθ ποίδιππηθηΐ 16 σογαρθ 46 1ἀβοαυῖβ ἃ ἘΠοάθβ. Οπ οοηπαῖξ, 6 
οἰοί, {τῸΪ5 τη ΒΟ. 8. αα᾿}} οορίῳ ἀδηβ οοἰΐθ 116; δὲ 11 γ τοουΐ ἢ 
ΡῬιόβοηῦ οἂ ΥΥ δομϑία θ] 81 Θ 18. ΔΕ ΓΘΒ. τ] ΔΗ ΠΒΟΥ 5. ῬΙᾺΒ. ΟἿ ΤΠΟΪΠΒ 
φτόοϊθαχ (6). Οἱ, ἀνδηΐ 18. ρυῖθθ 46 Οὐμπβίδη! πο} 16, 1] ὀΐαϊξ ΘηΘΟΥΘ 

ΤΤῸΡ θα Π6. ῬΟῸΪ ΘΟΡ ΘΙ 65 τηϑΠ βου 5. α᾽ἊΠ6 πηϑίη ΘΙ; θὲ, ΠΠΘ 
[οἶβ αα ϑαΐ τἷθ 16 ρἱθα 8101} 16 850] ἀὯ6 }᾿Π{4116, 1] π ραϊδῖξ ΡᾺ8 
ααἿ] 5᾽6ῃ 8010 ὀϊοϊρπό Δ ηηα 18, πηδιηθ ὑθπροταίσθιηθηί. ἔπ 1468, 1] 
αὐυϊ 6 ΜΠΔη, 856 τοπαὰ ἃ Νάρ]θβ, οὰ 11 ἐξα! ἀρρϑὶό ρδὺ 1θ τοὶ Εϑυ- 
αἰπαπα [9ν, πηδῖβ ΠὟΎ 86] 0 απ απ6 ρθὰ 46 ἰθηρ5. 6]ὰ 6ῃ 1466, 
ποιϑ ἴθ γουοηβ ἤχό ἃ Μοβϑίηθ, οὰ 11 ρᾶβϑὰ ἴὰ ἥμπ ἀθ 88 νίϑ. ἢ 
Υ ΟΟΟΘΌΡ6 ἴὰ ομαῖτο ἀθ ἰδηριιθ ουθοαιθ απἰ ὀΐαϊ ὁ 4 0116 ργὸβ ἀὰ 
ὁοαγθηΐ 46 τηοΐηθϑ ΒΆΒΙΠ1Θη5 46. οοἰΐθ γ1}16. 106. ἰοαΐθϑ 168 Ρ81- 
[105 46 1'18116, 46 ποιηῦτοιχ ὀϊόγοβ δοοοῦσθηΐ ῬΟῸΣ Θηίθμ 6 
568 ἸΘΟΟΙΒ: ῬΑ ΘΧ, Οἢ ΡΟΌΓΓΑΙΐ ΟἸΟΥ 65 ΠΟΙΉΤη65. απὶ ἀθυΐη- 
τϑηΐ {Ππϑέγ685,. ΡΊΘτΘ Βρηῦθο, ΒΎΔηΘΟΙΒ ΜαπΌΪγοο, {Ππ|8ϊη Βο]- 
φαΐ, δἴο. Οἡ ἃΡ)0618 81ογβ Μϑββίῃθ τῶι6 αμέγ ἍΑἰδιὸρθ58. 1 διπόθ 
ἅ6 Ια πιοτΐ 46 Ο. 1 βοδυῖβ π᾿ οϑὲ Ρᾶ8 ὁομππθ. Οὐ θδῦ ρᾶ 1 ὑπ ἴδαχ 

2. ϑουβογρέϊου ἅἄὰ Μαϊγ ἐοηδὲ8 Ν-5 7: Τέλος τῆς δυσευρέτου ποιήσεως τοῦ 
Κοΐντου, ἣν Κωνσταντῖνος ὁ “άσκαρις ἐξέγραψεν ἔτη δύο καὶ ἑξήκοντα 
γεγονὼς ἐν Μεσσήνῃ τῆς Σικελίας... ... ἽὝἝτει ἀπὸ ϑεογονίας αὐυᾷξς 
ἡμέρᾳ ιγ΄ ᾿Ιουνίου μηνός. 

8. ΕἾπ ἀ6 ἴὰ βυπορβὶβ Ηἰβίουϊ αθ οοτηροβόθ Ῥδὺ Ο. Τιαβοατῖβ, ἅδη 16 7α- 
ἐγίοηιδὶ8 Ν- 72, δὰ [0]. 170 νο: Ἑάλω ἡ Κωνσταγτίνου πόλις ....., καὶ ἐγὼ 
ἑάλων. Ὅοῖβ 1ὰ ἔπ ἄθ ἰὰ 11δύθ 68 θη ρθυΘΒ 46 Οοπβίθης πο], Θοπι- 
Ῥοβόθ ρα" Ο.. 1 βοανῖβ, ἄδη8 16 Ταϊγιεηϑὶ8 Ν-8ὅ, ὅὰὰ [0]. 268: Καὶ αὐτὸς 
αἰχμάλωτος γέγονα. 

4, ῬᾺῚ ΘΧΘΙΉΡΙΘ, 16 τπδπυβοῦ ἀθ ΟΒουϊ κίοβ (Ν-101) ρογίθ δὰ ἴο 188, 
ΘΟΙΏΙΗ6 1] 4. ὁἰ6 ἀϊὰ ἄδηβ 1ὰ Πουιν ἀὁ ρ)ιιοϊοσιο, ἀ6 1ὐξἐόγαἴτυγε δὲ α᾽7υϊβέοϊγ δ 

“ αηοίοηοβ, πιοῦν. βόσίθ, ὑ. 1, Ρ. δῦ, ἃ ἰὰ ποίβ 8 (νοῦ, ἄδηβ 16 ργόβθηξ νο- 
Ἰάτηθ, ἰὰ ποίβ 116 46. ἴὰ ρᾷρβθ 2.), 1ἴὰ βουβουιρύϊοη βαϊναπίθ ἀθ ἰἃ ῬΙΌΡΓΘ 
τηδίη 46 1βοατίβ: Ἀτῆμα Κωνσταντίνου τοῦ «““ασχάρεως, ἐν Ῥόδῳ δωρηϑέν. 
Οὗ 165 βουβογίρέϊομβ ἀὰ Ν-48: Κωγσταντῖγος ὁ “άσχαρις ἐν Ῥόδῳ χτησὰμε- 
γος ἐχρῆτο ἀεὶ χαίπερ παλαιᾷ καὶ σαπρᾷ, οὐ ἂὰ Ν-8ὅ : τῆμα Κωγσταντίγου 
τοῦ “ασχάρεως, ἐν Ῥόδῳ πορισϑέν. 



508 ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝ ΠΑΒΟΑΒῚΒ ὅ89 

οΑ]οα} αα᾽ὰ ὀξό οὈΐθπα 16 οἰ το ἀθ νἱηρί-ϑορί δηπόθβ ροπάδης 
ἸΘΒα 6 1168 οα ργόϊοπα απα᾽ὰ ἀπτό 50ηῃ οηβοίρπθιηθπί ἃ ΜρββΙΠθ. 
(δ ομἰ το δῦ θθαῦθοοαρ ΤῸΡ αἰ 016. Οδ αὐ Υ ἃ 46 5{1, ο᾽θδί 
αα6 ἰὰ ΜΒιῥιοίοοα Ναοϊομαί ἀ6 Μααν ροββὸάθ ὑπ πιϑηαϑβουῦῖ 
ΘΥθο, 6 ρδυίίθ ὁ ἀθ ἰὰ πιαὶπ 4ἀθ Ο. 1,βο 8118, ἃ Μοββίηθ, Θἢ 
Γ8π 1500, ἀππόθ ἀθ 0016 (6). 
ΤιΒΘΔ 5. 5᾽ ἐΐα!ς ἔοττηό ἀπ ΘΟ] οὐΐοημ ἀ6 τη ΠΟΥ 5 ΡΎΘΟΒ (6 

οοπΐθπα ἰοτὲ γαῦῖό, οἱ ἀϑ8θζ Ὁ6116 ΡοΟῸΣ πη ραγ Θα] 16 γ᾽. ΘπΘ] απ 68- 
ΠΠΒ5 ἀθ οοϑ γοϊαπηθβ, 6ῃ ἴοτί ρϑί ΠΟΙΙΌΤΘ, 11 δύ στὶ, Βοπὺ ὄρδ18 
ἀδηβ αἴγθυύβοβα ὈΙΠοἰ πὸ πθ5; βοϊχαπίθ- οὶ δα 65 Βο0Ππῦ ΘΟΙΒ6Ι- 
γόβ δυ]ουγα πὶ ἃ ἰὰ διῥίοίοεοα Ναοϊοπαί 46 Μααν, οἱ ἀδουιβ 
ἄδηβ 16 οαἰαίοριθ ἀ6 4. [ταῦθ (θρῖαθ Βιθ]οὐμοοαθ Μδ [6815 
οοαΐοοΒ αταθοὶ Μ55.). Οἷδδύ δὰ. ᾧἃπ 46 605 ἀθυπίθιβ 416 ΠΟῚΒ 
ΔΥΟΙΒ ΘΟΡΙό 165 ἄθαχ ἰθχίοβ ἀθ οοπίθμμ τηπϑῖθα] ααἱ βοηὺ ρα ]1685 
οἰ-ἀρββοῦβ ρᾶὰγ Μ. 6}.- ἔπι. Β.16 116. [ὼ6 Ῥγθιιΐου ἰθχίθ ΟθΘαρ6 
ἀδηβ 16 τηϑηπβουῦ 165 ρΡᾶΡῸΒ 194 γεοοίο, 1894 στνογδο, οἱ 185 χγϑοίο; 
Γδαΐτο, [65 ἄθιιχ ρᾶρϑδ βαϊγϑηίθθ. [πἰᾶτίθ ἃ βίρῃδιό οθ5 ἄθὺχ 
ἹΠΟΤΌΘΔΙΧ ἃ ἰὰ ρᾶρθ 205» 46 βοὴ Οδίδίοριιθ, θη ἀδφοϊατὰπί 4} 
ΠἾΘἢ ΘΟΠΠΔΙβδαὶς Ρ85 18. ῬΥΟΥΘΏΔΠΟΘ. 

Οομημηθ 11 πὰ ὀΐό ρᾳθ]16 ᾿πδαυ ἃ ὁ6 1001, 51 ΠΟῚΒ Π6 ΠΟῚΒ 
ὑΥΟΤΊΡΟΠβ, δ η βρόοϊπηθη 46 ᾿᾽ἐογξατο ἀθ Οὐ. Πμἀβοατίβ, οὐ αα}} 
ΠὟ ἃ βότθ, ΡΟ ΘΟΠΠδΙ 6 88. τηδῖπ, αἀ6 16 ρθε ποιηῦτα (6 
ΡΔΙόορταρ 65 ααἱ οπὐ ἔαϊξ 16 γογαρθ ἀθ Μδάγι, ποθ ΟΥΟΥΟΠΒ 
ὈΙΘη ἴαϊτθ πα ἀοππδηΐ ἰοὶ 16 [λο-βί τα! ]6 α ἀπ ρᾶρθ 46 οϑϑ ἔταρ- 
ΤηΘηὐβ ΤΠ ΠΒΙΟΔΈΧ. 

ὅ. ϑοπεονιρύϊοι ἄὰ “Μαϊγιϊοηδὲβ Ν-99: κτῆμα Κωνσταντίνου «Ἰασχάρεως 
τοῦ Βυζαντίου" ουὅ τὸ μὲν ἐν Ῥόδῳ ἐχγραφῆναι ἐποίησε, τὸ δὲ, τὰ τελευταῖα, 
αὐτὸς ἐξέγραψεν ἐν “Μεσσήνῃ τῆς Σικελίας ἀπὸ ϑεογονίας αφ΄, ὅτε χαὶ ὁ 
Ἰωβηλαῖος ἐγένετο, μηνὸς ᾿Ιουλίου ἡμέρᾳ ιβ΄ κτλ. 



ΕΙΣ ΤΕΈΧΤΕΣ ΑΝΟΝΥΜΕΒ 

ΟΟΝΟΒΕΝΑΝΤ' 

ΓΒ ΟΑΝΟΝ ΜΌΞΒΙΟΑΙ, 

Νοίθ 80} ἰὼ ϑυρβίαποθ Ὧθβ ἀθὰχ ἰθχέίρϑβ. 

Οδ8 ἄθυχ τπογοθϑαχ, ααἱ τη οπί ὀ{ό οοΙηπηαπία πόθ μὰν Μ. ΟΠμδι- 
165 αταῦχ, οἱ ααθ 1᾽΄αἱ ἰοὰαΐ θα 46 οὐΌἶτ πόα] 5, ὑταϊίθπί, Ππη 
46 16 οοῃϑύϊαίοη. ἀθ 1᾿όθ 6110 πορίδοοτᾶθ ἀϊΐθ ρέπόγαϊθιηθῃης 
«Ἰγτθ ἀθ Μρίοισθ», ὄϑῃθ]θ χὰ ποίγθ δαΐθαν ἀποηγιθ αὐ θαθ 
ἃ Οτρμόο; 1'δαΐτο, ἀὰ ρου θοῦ οππθιηθπί ἀθ οθίΐθ 66 }}6}16 ῬΔΓ 
Ῥυἐαροτο, οὐ ἀθ 88. ὑγϑηβίουτηίϊοη. Θὲ. ὁ0 6116 οοἰμοοταθ. 

Ῥδη5 16 ῬΥΘΙΪΘΙ ἰοχίθ, Οὐρῃμέθ οδὲ ργόβθηξό οοϊημηθ ἀυϑῃΐ 46- 
οουγοῦί 468 ΤἈΡΡΟΥΪΒ ΘΗΐΓΘ 165. 5018 οἱ [68 ραπὸΐθβ, Ὑοϊοὶ 16 
[Δ Ό]Θαα 46 οϑίΐθ ὀοποουᾶδποθ. 

ΒΑΤΌΒΙΝΕ, ἀϊβύαποθ 1ὰ ρυ5 σγδηᾶθ [46 1ᾳ ἐθγγθ], 
Τόνοϊαθίοη ἴὰ ρ]β ἰθηΐθ ἮΡΑΝ, 51(Ὁ. 

ΨΟΡΙΤΕΗ, τος ΡΙὰ8 ταρὶθ Ῥατὴψραιο, υΤ1. 

ΜΑΒΒ Ἡγψρογνιδβό, ΒΗ͂. 

ΒΟΙΈΕΣΠ,, αἰδίθημοθ του θ 6, γἱΐθϑβθ ΤΠΟΥΘΠΠΘ, Διῆδε ΝΙ. 

ΜΈΒΟΒΕ Ῥαγαριῦδβε, ΕΑ. 

γΕΝυΒ Ῥρνονδ "ΒΟ 
ΤΌΝΕ,, ἀἰδίαποθ ἴὰ Ῥ]ὰ5 σουσίθ 4θ 1ὰ ἔθυγθ, Νδια, 1Α. 

1. Π οδὲ ίθῃ οῃξοπᾶιθ αὰθ 168 ποὴ8Β ἄθ ποίθβ 8ὲ, εὖ, οἷο, πῃ οπὺ ἰοὶ 
ἀ᾽ δαΐγο ἀθβυϊπαύϊοη αὰθ ἀθ ἔαϊγθ υοὶῦ ἂἃπ ὁααϊναϊοηὺ ἀθ Ἰ»δσμοῖ!θ ἀοπὶ ἢ 
8᾽ρὶῦ, αὐδύγδούϊοι ἔαϊύθ ἀὰ ἀορσνό α᾽ Ἰηξοπαίίοη οὐ 48 ἴὰ τηοᾶδ ἰδ. 



ΞΕ ΎΥΎ ΦΞΙ  Υ υϑεε β ψαιιυσύτν.ν»"ν 

Ἂ» 

ΘΕΌΧ ΤΕΧΤΕΒ ΟΟΝΟΒΕΝΑΝΤ ΠΕ ΟΑΝῸΝ ΜΌΞΒΙΟΑΙ, ὅϑῦ 

Ο᾽οδὲ οχδοίθιηθηξ ἰὰ αἰβροβιθοι απ ΝΙοομδαπθ ἃ τἀρροχίόθ 
ἄδηβ βοὴ Μαριιοῖ, α᾽ παγηνοηίια (Ρ. 6)(5), βᾶπ8 πα! απ  . 16. ποιὰ 
48. 505 ἱπυθηίθαν. 

Πδη5 16 βθοομᾶ ἰδχίθ, οα γοὶϊζ ῬυςαρΡΌΤΘ τοριθημαγο ᾿᾽ ὀϊπαθ 46.. 
14 ἀοοίγίπθ οὐρμίαιθ θομοθύπαηΐ 16 ταρροῦΐ 65. β0Π8 ἃΥθὸ 168 
ΡΙαπὸξοβ, δὲ ἱπίσοάαἶτο ἀδηβ 1ὰ οομῃβεϊ(αἰοη 46 1᾿ό6 6118 16. 60}- 
ΒΟΏΠΔΠΟΘ ἦθ απἰπίθ ἱποοπηπθ ἀναηΐ ᾿πἱ, ἀὰ ΤΟ ΠΒ ΘΟΙΠη6 ἰπΐθι- 
γα }16 οοπδεϊ αι. Βόϊοτιηαπύ 1685. ποίϊοηβ δοααῖβθ5 δηςέυ θα θ- 
τηθπΐ 501 [6 τόγο!αὐΐοη ἀὰ 501611, 11 οοιηρ!ὸΐθ 16 βυβίδὀῃθ δϑίτο- 
ποιηΐαπθ 46 ᾿᾿πηΐγοιβ. Οτᾷοθ ἃ αἱ, 166 }}61}18 τηαβῖοα!θ, 1ἰπιϊτόθ 
υβαθ᾽ 8]0Υ8 δὶ αἰβαϊαίθββασου (ἀοαὉ]6 απᾶτίθ) (5), ἀθυῖθπί ρατίαϊ[θ 
αΥθ0 1᾿ 64} ββοιηθηΐ ἀρ 1 οοἴαγθ, οὈΐθππθ ΡδῚ 1Ἰπίθτοδ!αἰϊοη ἀθ 

᾿Ϊηΐθτγα! !]θ αἀἶαπ ἰοη Θηΐθ ἰθ5 ἄθιχ ἰέϊδοοτθθ 46 1ὰ ἰγτθ 

ῬΓΪ ἶνο. 
Πδη8 165 Παγηιορίψοβ ἀθ Μδηπθὶ ΒΥγθπη6, οαντᾶρθ ΘΟΙΏρΡΟϑό 

δὰ πΠθὰ ἀὰ απαίογχίὸπηθ 5 8016, τη8 18 ἄγθὸ (65 πηδίόγδαχ τηὰϑὶ- 
ΘΟΙορΊα 685 ὈΘδπΘΟαΡ Ρ]α5 ΔΗΘΙθηβ, 6 ῬΑ Θ ΡΟ ὰ8 ΡΟᾺΪ ΠΟΊΙΒ, 
Ιὰ ᾿γτ ἀθ Μϑγοισο οοηρτοπα ἄθαχ ἰόίγδοογθβ οομ] οἰ πίβ, ΟΘΙ αἱ 
(Ὧ65 ηδέθβ οἵ δαὶ ἀθβ ἡψραΐοβ (ρ. 864). ΟἾ θβδύ 16 αἰβαϊαίθββδυοη 
ἀοπί ρϑ1|6 ποίτθ ῬΥΘΉΪΘΥ ἰΘχίθ. {{π ρα Ρ]08 ᾿οἷπ ΒΥΥΘΠΠΘ 5᾽6Χ- 
ῬΓΪΠῚ6. δἰηδὶ: «Οτρμέόθ, ἱπδίσα ρᾶ, ΜΘτοστΘ ἀἀπ8 ἃ βοίθποθ ἀθ 
οοίΐθ [γ16, π6 [αἰ ἢξ 5.01 δαοαπο το ποδίϊομ βέσθαβθ; πιηϊατιθ- 
πιθηΐ σου ἃ ἰὰ ργαίϊαθ τηβῖ0 816, 11 56. Ὀοτμαὶΐ δὰχ τηοαυ]ὰ- 
ἐϊοη5 4ἀθ βσθησο 411 ρουγαῖϊΐ Υ ἐσοῦγοι (Ρ. 965).» 

Οδ ραβϑᾶρθ 4ἀθ Βύυθῃπηθ οϑύ 16 568] ἰθχίθ οόπημ, (ἃ ΤΟ] 8 6 
16 ογοῖβ, οὰ βοὶξ ροβόβ 1ὰ απθβίϊοη ᾿ ἀἀπ ΟΥρΡΠόθ ἐπόοτϊοἴοη ππὰ- 
5108], οὐ ΘΠΘΟΙΘ οϑί- 6116 γτόβοϊπθ ἀδη8 ὑπ 56η8 πόσας, ῬΟῸΙ ΡΓ68- 
απθ ἰοπίο 1᾿δηξαπϊ 6 ΘΟΙΉΠΘ. ΡΟῸΤ 66 Τα ΙΒ ΘΟρΤΆΡ 6 ({. 6. οὐ β07- 
ἰοαΐ ῥ. 8685), 1Ἰπυθηΐθασ ἄθ ἃ ἴγτ οἵ ἀθ 1᾽ 66 6116 πορίδοου 8 
Ροτίθ 16 ποῖῃ 46 οϑ] αἱ αἱ Ῥϑυβομηϊῆθ ΠΟΥ ρπΘ 65. δα685 [αἰ 5 
46 Τ᾽ ἰβίοῖτο δυθβίϊαπθ, οοἱαὶ 46 Μϑτγοῦτο οὐ α᾽ ΗἩθιτηὸβ (9). 

2. ῬΙαΒ Ἰοΐῃ (ρ. 26), ΝΙοοτήδαθθ ἈΡΡ6116 βἰτηρ!θιηθηὺ οϑὐΐθ ἰγγθ ἀρχαιό- 
τροπος, τηδῖβ, ΡῬΡᾶρθ 29, 1] τἄρρβ}]6 ἰἴὰ ἰγδαϊοη α᾽αρτὸβ Ιααπ61}6 Μοτι- 
ΟΌΓΘ, ἀργὸβ ἅγοῖθ οοηδβύσαϊ ἰὰ ᾿Ιγγ παρίδοουαθ, θη. δυσχαῖῦ θηβοῖρτιθ 1᾿88ρὉ ἃ 
Οτρμόθ. ϑϑαϊθιηθηῦ 11] β᾽δρὶὺ ἀθ 1 1ηβέσατηθηὺ τηδίδυ!8], ὑγϑηβιηβ ἄγθο 1ἃ 
τηϑῃϊὸσα ἀθ 86 Ξ6υΎ τ, ρ᾽αὐδὺ ααθ ἀμ Θηβοὶρηθιηθηὺ βοϊθηςῆααθ. --- ΥΟΙΡ 
οἰ “αργὸβ, ἂὰχ Αααϊοηβ, 16 ὃ. 1. 

8. ὙοΟΙΡ βὺ1: 16 αἀἸβαϊαύθββαγοι ἂπ δαΐτο ἰθχίθ βᾳρροβό δ που οὐ ᾿ἱπϑαϊύ, 
αὰ8 76] ταρρογίό ἀθ Μααγὶὰ οὐ ριθ)ϊό ἀδηβ 1985 Αγοϊευοβ ἀ68 ηυϊββίοηδ 86. 
οὐ τὐξέ, 88 5όσγϊθ, ὑ. 11, ρν. 610. (Τγααπούϊοη ἔγδμφαῖβθ ἀδηβ 1 Δ ηημαῦγο ἀ6 
᾿ Αββοοίαξίοη, ροι Τ᾿ οηοοιγασοηιοηξ 68 Επιᾶο8 σγοσηιο8 ἃ 1874, Ρ. 127.) --- 
γοῖν, δὺχ Ααἀαϊίοηβ, 16 ὶ 1. 

4. 1] ἴααὺ αἰτθ πόδῃτηοίῃβ 4. 16 τηϑδιηθ ΒΙΎΘΠΏΘ, ἀθὰχ Ρᾶρ68 Ρ]ὰβ Βδαΐ, τὰ ρ- 
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Νοίγθ ρυθιηΐον δηθοάοίοη ἰπίτοά αὶ ἄοπο ππ6 ΠΌΠγ6]16 πηϑηϊὸτθ 
αἀθ οοῃϑιἀόγου Π᾿οτὶρῖπο 4θ Ἰ᾿πΠορίδοοσαθ. Α ἀπὸ ραίθυπἰτό [ιθχ- 
ηδίαπο ἀοπί 16 οι δοίόγθ τηγὑμίατθ 580. ἀόγοθαιϊ ἃ ᾿᾿ΔρΡυόθηβίοπ 
46 1 Θϑρεῖϊν ροϑι, 11 βαθδύϊαθ 1ὰ ραίθυμῖ τό οὐρ ΐαπθ, ααἰ ΘΟΥΤΘΒ- 
Ροπά ἃ ἀπὸ ρόϊϊοαθ ἀῤῇηϊθ 46 ᾿᾿δηθαπθ οἰν  }]δαιίοπ. φυθοα 6. 

Βοϑίθ ἰὰ απθϑίϊοη ἀθ βαυοῖν 51 1" ἰδίοιτο 46 [ὰ οουγόϊα θη ἱπιᾶ- 
δίηπόθ ϑηΐτθ 165. 50η85 Ὧἀθ ἰὰ ᾿ἴγίθ πορίδοογαθ οὐ 195. βϑρί δϑίτ8β 
ΡΓθοϊόθ. πὸ νὰ ΡῬᾶ8, ἃ Ιὰ ἰαγϑιι" ἀθ ο τηδπηθ ἰθχίθ, 5801} 1ΠῸ 
ὑγδηβίουτηδίϊοη Δ η Δ] ΟρΊιΘ. ' 

Νιοοιιδαπο (αροιοῖ, α᾿Παγηιονίφιο, ΡὉ. ὁ 46 Μουρθαιπι) οὐ Βοδοθ 
(Μομδίφιιο, 1, 20 οὐ 27) ραγαϊββοηΐ δαϊηθίίο αἀθ οθίία ἰἀέθ οβί 
δηόσίθαγο ἃ ΡΥ ΠΔρΡΌΤΘ (ὅ), πιαὶβ ΟΠ] οἰάπ5. (1. Τιμναθιοι, ῃ. 198 
46 Ἰ᾽ ὁαϊου ΠΙάοῦ) δ ἕαϊ Ποππθαν ἃ ὁ6. ΡὨΠΟΒΟΡΙΘ, δαϑδὶ Ὀίθῃ 
46 Ῥύθϑαπ6 ἴοι8. 165 δαί 68 δαΐθαβ ΟΥ̓ΘΟΒ. οὐ Ἰα η5(6). 

«Οὐ π μϑεΐ οιιὸντθ ηἶθι, ὄου Μ. ΤῊ.- Ηθητὶ Μανίη ({. 11, 
Ρ. 11 46 805 Εὐιᾶοθα δεν ἴ6 Τύόο 6 ῬΙαίοη), Ἰ᾽ὀἰτοῖίθ ραγθηίό 
ἀθ 1Ιὰ ἀοοί"ϊπο 46 ῬυγαρΟΥΘ ἀνθὸ 0611608 465. οὐρ ἴα π685, απὶ, τό- 
Ρᾶῃᾶμοθ ἀὸθ ἀνδηΐ [αἱ ἄδηβ ἰὰ ατὸθθ ργορυθπιθηύ αἰΐθ οὐ ἀπ 
Ιὰ Οταπαθ- ἀγὸθθ, πὸ ἔπγθηΐ ρᾷ85 ὀϊτδηρὸγοθ ἀχ ἰπϑυϊ ας 0 η85 αἀ6 
Ναμπιδ.» 11πηἰόγδὲ ἀθ ποίτθ ῬΥΘΙΪΘΙ ἰθχίθ βουαὶϊδ ΘΠΘΟΥΘ ὩΘΟΙῚ 
511 γσϑηδὶῦ ποι ΟἿ ἀπ ἀοοππηθηῦ ππίαπθ δα οἱ ΡΟῸΤ ΒΘΙΥΪ 

᾿Ῥοσχίθ, οοσησηθ ΝἸοοιήϑα 6, οοὔδθ ἰόρθπάθ ααθ ῬυύΒαροτο δαραῖῦ τούσουνό ἀ8Π8 68 
βϑῃούπδίοΒ τογαχ 46 ᾿᾿ργυρί «᾽ἀποίθηπμθ γτ6 πορίδοογθ ἃ ΟΥρβόον; 

΄τηϑ]5 ἰοὶ ΘΏΘΟΥΘ 1] δῦ απθϑύϊοῃ 6 1 1ηϑίγατηθὺ ἀγαηῦ ἀρραγίθπα ἅὰ οἰδμᾶ- 
γτὸαθ οὖ ποῦ ρ88 46 1’ δο}|61}6 ϑηγίβαρόθ απ 88 ἰουτηδύϊοη. )᾽ δαΐτο ῥαυύ, 
Βοδοθ (Τιι8., 1, 20) ργόϊθμα αὰ8 16 ἴγτ8 ρυϊτηθίν, ὑοαύ θὲ αὐαηὺ 165 {Ἰτηϊ- 
ἐθ8 ἀθ Ἰ'᾽οοἴανθ, π6 Ῥογίαϊξ αα απδίγθ οοῦᾶθβ «͵υβαυ ἃ ΟΥ̓ΡΙδΘ»; τηδῖβ, 
Ἰοῦβα α} ΘΧΡΟΒΘ ἴα ογὔδαίϊοη βυοοθδϑδῖνθ ἀθθ ὅθ, 68 οὐ 78. οογᾶθβ, ἴθ ποῖῃ 
αὐ ΟΥτρῃμόθ πθ τϑραγαῖὺ ρ]υ8. ΝΙοόρβονθ αγόροναβ (Πὶ ϑυηθϑὺὶ [ἰδυιιηι ἀ6 Τ- 
80Ἠϊγ118) ταθη θη 6. «1 ἀποίθηηθ γτὸ αἰ ΟΥΡἢβόθ» οοτητηθ ὀξαμπὺ ἀπ ἴγτθ ΠΒΡ- 
ἰδοογᾶθ; ἰοαίοἔοϊβ, Υ]θη πΘ6 Ῥυόοσῦγο αὰ6, ἀδη8 88 ρῬθηβόθ, 66. ποῖ Τϑρυβθηΐθ 
ὍΠ6 Τό οΥη6 οὰ ἀἢ Ῥουθούϊομθιηθηὺ 46 1 τὸ τηπβῖοα!. ΟΡ. Τηόοη α᾽ ΑἸθχδη- 
ἄγϊθ, ΒοΠΟ]168 ΒῸ} 165 Ρἤὀημοηιδηο8 ἃ Αταῦτβ, γοῦβ 268, 6. ΒΆΠ]6, ὑ. 1, ». 284, 
θ᾿ αργὸβ ἴὰ ὑγδαϊοι αὰθ Τμόομ τἀρρουίθ, ἀρο]]ου τοραῦ ἂἀθ Μρϑγοῦσθ ἅπθ 
Ἰγγθ αα}} ἀοπηϑ ἃ ΟτΥΡΒόο. 

ὅ. Α πηοΐῃβ αὰθ 16 τηοῦ φασι, δϑῃὴ8β ὁο6 ραβϑᾶρθ Ὧἀθ Νοοτηδαιθ, ΠΘ 80 
τΑΡΡοσίθ δὰ βαθὺ ὅποποῦ Ρ. 8: οὗ ἀπὸ τοῦ πυϑαγοριχοῦ διδασκαλείου. 

θ. Μ. ΤῊ.-Ηθηνὶ Μαγύϊη ἃ Ῥὰ αἶγτθ ἄνθο ὑὕδίβοῃς αὰ8 50} ἰδ σοτηροβίθομ 
46. 1ἴὰ Βυτρῃοπΐθ οοβιηίαὰθ «1} γ᾽ ἃ δαΐδηΐ οὖ τηδιηὴθ Ρ]ὰ8 α᾽ ορὶ πίομιβ 40 46 
ΘοΟΙητηθηὐαύθισβν δὺ ΥΤΡΡΘΙΟΡ ῥγὸβ Ὧθ νἱηρὺ ρδββᾶρθβ, ἀδὴβ ἴὰ [ἰ{ῤόναῦατθ 
ΔΆΘΙΘΏΠ6, Το] αὐϊβ ἃ οοὐΐθ τηαὐϊὸυθ. (1. βιὰ ἴὸ Τίηιόο, ἰ. ΤΠ, ν. 87---358,) -- 
γοὶν δυβϑὶ Ομαϊριοὺ, Ῥῳέϊνασογε εὐ ἴα »7]οϑορυῖο ρψεϊασονγιοίθηιθ, ὑ. 11, Ὁ. 147 
οὐ βαΐν... 8. π᾽ϑϑὲ ρὰ8 16 ᾿ἴθὰ ἀ᾽ Οαυ ἀπ6 ἀἰβουββίοη μἰβίουία αθ οὖ οὐ ἐ]α 6 
ΒᾺΡ 1658 ΤΑρρουίβ Ὧθβ 5008 ἃγϑὸ ἰθ8 ρἰδηὸδέθβ, ποὸρ Ρ]ὰ8 αὯθ 501 1 60ἢ}6116 
μορίδοουαθ ἀθ οἶπα οὐ ἀθ βὶχ ἰοπβ οὖ 88 ον υβίοη Θὲ ὅσ} 6116 οοἰδοοῦᾶθ 
ἀπθ οοἰανθ α’ δἰίθδπᾶπθ. ὅδ ἄοιθ]θ ὑγαναῖ βούα ἔαὶὺ ἄδπηβ 1᾽αυύϊοϊο ΜΌΞΒΙΘΑ. 
ἀὰ Ζιοογηαῖγο ἀ68 αγ ϊᾳυιἐό8β σγοοιο8 δὲ γοηιαΐη68. 
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ἃ ΤΒϊβίοῖτθ ἀθ ἴὰ πιπβίαιιθ οοβπιίαθ ἀγαηΐ ΡΥ ΠαΡΌΤΟ, οὐ ποίδμι- 
Ἰηθηΐ ἃ ᾿Γ᾿έροαπο μι ὁὀϊοϊρ πόθ 46 [αὶ ρϑυῤ-δίγθ πιὰΐϊβ οθυΐαϊπθ- 
τηθηΐ δηξότίθαχο, οἱ ΠοΥββαϊθηΐ 165. οἰπαγὸθβ, 165. ροδίθϑ δὲ 165 
ῬΒΠΟΒΟΡ 65. ἀπ ογ 616 οτρῃίααθί(). 

Τουίοβ γόγ βοαίίοηβ ἕαϊθβ, 7 ϑδίϊπιθ απ ᾿᾿ἀποπυπιθ 46 Μανία 
ΠΟΙ πιθὲ 6ῃ. ργόβοποθ ἀπ 568] τπηοπυπηθηΐ [ἰόταῖϊτο οὐ 1᾿Δααρία- 
ἐΐοπ ἀπ ἀουθ!θ ἰόέταοογάθ ἀπ οἰαββθιηθηΐ 465 ρ]απόξΐοβ βοὶΐ αἰέεϊ- 
θαός δὰχ 5ϊδ0165 Ἰοϊηΐαίηβ ααἱ οἠὐ ργόθέαό 16 ρίπβ 6] ἂρβ 46 
Ιὰ ρ ἈΠ οβορΐθ ᾿ἰα! απο (δ). 
Α ἀπ6116 ὀροαὰθ ἀρραυιθηί 1 τόἀδοίοπ 46 ο6. ἀοα]6 ἰοχίρ 

Εβίτοθ "αντο αἶὰῃ Βυχδηίη, ἀθ ΜΊΟΙΘΙ Ῥ5611 88 Ρ81 ΘΧΘΠΙρΡΙθρ, 

απὶ 6ῃ δυγαὶΐ ἰτοῦγό [65 ὀϊόπιθπίβ ἀλη8 πῃ διίθαν (65. ῬΥΘΙΏΪΘΥΒ 
Βίδο] 65. ἀθ ποίτο ὄΐθ οἱ 56 βϑύδαὶΐ δρριὶαθό ἃ ἱτηϊζου 16 βίυ]θ 46 
66. ἰθῃρ08, ΘΟ 1 οϑί βουγνθηΐ αὐτῖὶγό 46 ἰὸ αϊτθ ἃ 66 ροὶ]γ- 
σΥΆΡΠ ἡ Ν᾽ ϑββδί-οθ. ρὰ5 μ᾽ αὐδι πη οχίλαι ργθϑαπθ ἰθχίμθὶ θη ρυπηίό 
ΡΔΙ Οοπδίδηξ [ἈΒΟΑΤΊΒ 1α]-τπηδηθ, 16 οορὶδίθ ἀπ τηϑπαβουί, ἃ 
απο αα απ 65 ΠΟΙ ΤΘΧχ ἰθχίοθβ πη] ΟΡ ΡΒ] ] 165 ΓΟ 5. 5005 
Ι6 τὸόρῃθρ ἀθ ᾿᾿θιηρούθαν Αἀτίθη ἢ «Ἴ ΠΟΙ 6. νϑὺβ οϑίίθ ΒΟ] αὐ ]0 1 585 
Ιὰ ἀοππθὺ οομηπηθ ἀόϊηϊῖνο (9). 

Ο-ἢ ΕΒ. 

7. δ᾽ αἱ οτχ ΤΘΙΠΔΓΟΤΘΙ 406, ἀδη5 ἀπθσὰῃ 465 ἰθχίθβ οὐὔρβίαθθβ ααἱ ΠΟᾺΒ 
βΒοπῦ ῬΆΥυΘΠαΒ, Ηθγτηὸβ η6 τϑοοὶὗ α᾽ αὐἰγ θαῦ πὶ α᾽ ἐρ(μὸξθ ααὶ ἴαββθ ἀθ 1ὰ] 
ὯΠ αἸθὰ τηυβίοῖθη. (δ τῦϊθ Υ οϑὺ ὑου)ουῦβ τόβοσνό δὰ τηγίμθ α᾽ ΑΡρο]ίοη. 
Ῥθδηβ 165 Ῥηόμποηιδηοβ α᾽ Αταΐιβ, 16 Ιγύϑ ρ δοόθ δὰ οἱϑὶ οδὺ 16 ’Ιστ 46 Μοι- 
ΘυΤ6 ᾿Ἑρμαίη λύρη (γθῖ8 269 οὐ 274). 

8. οι οἱ-αργὸβ, ἀὺχ Αἀαϊζίομβ, 16 8 ΠΙ. 
9. Π οοπνίθηῦ 46 τἌΡΡθΪ6᾽ ααθ Νίοοτηδαιθ, ἄδηβ βοὴ αηιοϊ (ρ. 7), 

ΔΏΠΟΠΟΘ αὰθ ἀ8Π8 ἀπ ποῦν] οανγαρθ 1] ὑγαϊίθσα 6η αόία1} 1ὰ απθβϑύϊοπ ἀ6 
ΤΒΑσυυηοπῖθ οοβιηίαπθ. Νοίομβ θη ραββδηῦ απ ᾿Αποηγίηθ 46 Μδαγια θηρ]οὶθ 
φὰ οὐ Ἰὰ, ἃ ἴὰ αἰ όγθηοθ (1685 τη ΘΟρ ΓΆΡΗΘ5. ΘΟΠΏτΙΒ8, Υ ΘΟΙΠΡΓΒ ΝΙΟΘΟΙΊΔΗΘ, 
αἴνθυβθ8 ἔοστηθ5 ἀὰ αἰα]θοίθ αὐίίαπθ, [61165. αὰθ ξυν ῬΟῸΓ σὺν, τουτὶ, οἷο. --- 
γοῖν, δὺχ Αἀαϊίομβ, 16 ὃ ΤΥ. 
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Μαανια, Βεδιοίθοα παοίοπαϊ, ταδτιαβοῦῖῦ τπαταὰδ Ν-72. 

1: 

3 2 Ν - - Ν 

[ἘἘὸ 184 το. Ὅτι Ὀρφεὺς ἀπὸ τῆς τῶν ἑπτὰ πλανήτων παρατη- 
ρήσεως ἐν τῷ ἑἕπταχόρδῳ κανόνι πρῶτος τὸ δὶς διὰ τεσσάρων 
συνημμένον ἀνεχρούσατο μέλος. 

1. Εὕρηται τοίνυν τὸ ξύμπαν οὕτω σύστημα τιλείστοις (1) τε τῶν 
παλαιῶν χαὶ ϑαυμασίοις ἀνδράσιν. 2, «Ζὐτίχα μὲν Ὀρφεὺς τὸν ἀρ- 
χαῖον τρόπον ἐν ἑπτὰ μήχεσι τὸ τελεώτατον ξυνείρει " καὶ εἰχότως, 
πρὸς γὰρ τὰς τῶν οὐρανίων ἀτιιδὼν κινήσεις καὶ ταύτας ὡς οἷόν 
τε περιεργασάμενος, τοσαῦτ᾽ ἐν ἐντατοῖς τὰ μήχη συνίστησιν ὅσα 
οἱ (5) χατεφαίνετο χατὰ πρόβασιν τοῖς πτλάνησι γινόμενα. Τάς τε 
γὰρ διαφορὰς τῶν φϑόγγων χαὶ αὐτὰ τὰ ὀνόματα ἐντεῦϑεν ἐτεχ- 
μαίρετο. 8. Καὶ ὥσπερ ἐχεῖνα σώματα ὄντα τῇ οἰχείᾳ περιφορᾷ 
ἅτε χατὰ λείου τινὸς χαὶ ἐξηπιλωμένου τοῦ αἰϑερίου σωματος 
χινούμενα, τῇ τιρὸς ἄλληλα πλήξει ᾿τνόφους ἀναγχαίως ποιεῖ" τὸν 
αὐτόν γε τρόπον ἐπενόει χαὶ τὰς τῶν χορδῶν τάσεις ἐπὶ τοῦ 

ἀερίου ἀναχύματος χινουμένας τοὺς φϑογγους τοιεῖν. 4. Καὶ τὰς 

ἑτερότητας οὐχ ἀλλοϑέν σφισι εἰργάξετο, ἀλλὰ χαὶ τότιον ἐκείνων 
λογιζόμενος καί διάστασιν καὶ παραλλαγὴν καὶ μέγεϑος, εἰκότως 

1. Πλείστοις, ἄδη8 18 5618 ἀθ πολλοῖς, Βοιη ] ναὶ ἀδποίθν ἀπ γόἀδούϊοη 
Ῥγζαπίϊηθ. Εἰ 

2. Ομ τϑιμδΆ ΘΓ, Ἰοὶ οὗ ρ]ι8 Ῥᾶ8, οὗ Ῥοὰν αὐτῷ. 

Ὡς οἰ ω, ὧν 



ῬΕΌΧ ΤΕΧΤΕΒ ΟΟΝΟΒΕΝΑΝΤ ΠΕ ΟΑΝῸΝ ΜΌΒΙΟΑΙ, ὅ89 

Ττδαπούίϊοι ἐγαῃραῖβο. 

Οοηιριθ φιοὶ Ογρἢόο, ἀ᾽ αργὸδ Τ᾿ οὐδογυαΐίοη (165 8δορέ Ῥίαρὲδέθ5, 6;ό- 
ομέα ἴ6 ργθηηῖθ7, 87 ἴ6 ὁαηοῦ Πορέαοογαθ, ἰ6 οἠαρί οοηγοῖηί α΄6 
αἰδαϊαΐοδϑδαγοη, (ἀοιδίθ χιαγίο). 

1. ΠΘΏΒου 16 ἀὰ βυϑίδπιθ ἃ ὀΐό ἰτουγό 4 1ὰ ἴαφοῃ βαϊνδηίθ 
ῬΔΓ ἀπ ἰγόβ-ταπα ποιιῦτθ αἰ ΠΟπιπιθ8, οὐ α᾽ ΠΟΠΊΠΊΘΒ ΔαΙ τ Ό]65 

65 Δηοίθηϑ ἂρθθ.. 
ὃ, ὸβ 16 ρυϊποῖρθ, Οὐρμόθ ἄρθηῆοθ βαϊναηΐ 16 ποθ ΔΙΌ δἴα 6 

16 [βυϑίδῃηθ7 16. Ρ]ὰ8 οι ρ]οῦ θη βορύ Ἰοπριθατβ("); ὁ6. ααἱ ὀΐαϊΐ 
παίθγθὶ, οδ] ἀγαπί ΟὈδουνό 168 Ἰπουγθιηθηΐβ (65 [0078] ΘΟ] ΘΒ[68, 
οὐ 165. ἀυδηύ ὀϊια!ϊόβ ἀνθὸ ἰοὰὺ 16 801} ΡΟΒ81016(3), 11 ᾿πϑΕΠ{π|6 807 

65 ἱπβίγαμηθηΐβ ἃ οΟΥ685 465 Ἰοπρτιδαγβ ἀθ τπηδηθ ποιηῦτθ αα1]} 
γοαΐ 6ῃ ΓΘΟΟΠΏΔΙ 6 ῬΔΥΠΙΪ 165 ρ]απὸΐοθ αἰ ἀρτὸβ Θὰ} τπϑγοῃθ; οἵ, 

6 οἴἶδίι, οθδί 46 Ἰὰ αα΄}} ε{ἠπ ἀθ8. δοῃ)θοίατ8 οὐ βὰ1 165 ἀΠἴό- 
ΤΘΠΟῸΒ. Ὧ68. 80η5 [616 ΘΧ] οὐ 5100 165 ΠΟΙῚΒ [ἃ ΘᾺ ἀΟΠΠΘΥ]. 
8. Εἴ ἀθ πιδηθ 416 6065 ΘΟΥΡΒ, ααἱ βοηΐ, θη. γϑεΐι 46 Ἰθὰῦ τόνο- 
Ἰαὐϊοη τοϑρθοίνθ, ἀόριδοόβ 16 Ἰοῃρ ἀπὸ οουίαί πο βαγίαθθ [1886 
οἰ, ρυᾶοθ δι ἀόυθιορρθιηθηΐ ἀἃὰ ΘΟΥΡ5. ὀἰπόγό, ργοά α!βθηῦ πόοθϑ- 
Βα Γθιηθηΐ 105. ΒΟΠΒ 8 ΠΊΟΥΘῚ ΑΘ ἴἰὰ ρϑ ΓΟ β5]0η. 665. ὉΠ5 ΟΟΙΓΘ 
165 δαίτοβ (δ): ἀθ 1ᾳ τπηδιηθ τπϑηϊὸσθ, 1] 5 πηδρίηδὶξ 646 165 ἰθη- 

ΒΙ0η5 665 ΘΟΙΘΒ ΤΪβ68. 6 Τηοπγοπιθηΐ ργΟαἰβθηΐ ἰθθ Β0ΠΒ ἸΟΥΒ 
ἀπ ἀόρΙδοθιηθηί() ἀθ 1᾽αἷγ. 4. Π π θὰ Ππηρυτηδιύ Ρᾶ8 618 
δἰτόγαιϊοπβ ρᾶΓ δυϊ6 απ δαΐγθ οασ86. ΒΙΠ0η 6416, οΔΙουδηΐ ΙΘῸΓ 
ΡοΒΙ οη, Θὰ} αἰδίαποθ, ΘῈ βασοθββίοη, ΘῈ} ο δ πθαν, 11 ΘΟ Ϊ- 

1. 1.86 τηοῦ «Ἰοηρτιθαν», μῆχος, ἄδη8 668 τηουόθαιχ, ἃ ἰου]ουτΒ 16 5618 
46 «Ἰοῃρᾳθαυν απ οογᾶθν, οὐ ρᾶν βαϊΐθ, οοϊαὶ 46 «ἀορυό αἸπίοπαίίοη», 
Ὧ6 «805». ᾿ 

2. δ ραββαρθ ϑχοϊαὺ 1᾽ αὐὐγϊ θυύίου ἄπ ἔγαρταθηῦ ἃ Μϑῆσθὶ Βυυγθηηθ, αἱ 
αἰὸ (1115, ν. 866) αὐ ΟΥρΡῃμόθ 86 Ῥοῦπα ἃ ὑὸν ραγύϊ ἀθ ἴὰ ἴγτθ πορία- 
οογθ ἀυοδαΐαθθ ἀθ Μϑγουγσθ, οὖ αὰἂθ 16 ρογἔβοϊοπποιηθηῦ ἀθ 18 ᾿υῦθ Π6 
ἀαΐθ αὰθ ἀ6 Ῥγίπαροσθ. θὰ γοϑϑίθ, ἰὰ ἰδῆριᾳΒΉ υϑὶ66. ἰοὶ οϑὺ ῥ᾽ αὐδὺ 66116 
ἀθ Ἰ᾽᾿δπύϊαυϊ6 Ῥτοργθιηθηὺ αἰΐθ αὰθ ἀθ 1ὰ ᾿ὐςόγαύαγθ ὈυΖαηίπθ. 

8. ΡΙαίου (ΠΝ όρ., ν. 617) αἰύγτιθαθ 1ὰ ρυοάποίίΐοη ἀ68 βοηὴ8 46 ἰὰ τηιβὶ- 
α16 οοϑιηΐααθ δὰ ομδηῦ ἀθ βορὺ ϑίγδηθθ ρογύόθβ 80} 168 βαρὺ βρῃὸγθβ, --- 
Ορ. Ομβαϊρτιοί, Ῥῳέϊασογο, ἱ. 11, ». 147 οὐ βαΐν. 

4, Ταὐότα]θτηθπῦ; ἀδρογἀοτηθηῦ, ὁρδηομθιηθῃύ. 



δ40 ΘΗ. Ε ΒΌΒΙ 1, 

χαὶ τὰ τῇδε καϑ' ὁμοιότητα ξυνετίϑει χαὶ τὰς διαφορὰς ἀνέφαινεν 
ὥσπερ ἐπ᾽ ἐκείνων ἤτοι παρὰ τὸν ὄγκον αὐτὸν (ἢ), ἢ χαὶ παρὰ 
τὴν σφῶν αὐτῶν ταχύτητα, ἢ) χαὶ ταῖς ἐποχαῖς αἷς ἡ ἑχάστου ξυν- 
τελεῖται ῥύμη. ὅ. Πῇ μὲν εὐχινητότεραι οὖσαι τυγχάνουσι ϑ, ἄλλοτε 
δ' αὐ τοὐναντίον ἅτιαν βραδεῖαι χαὶ χατὰ ἀναποδισμὸν ἐπιιστρε- 
φόμεναι. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν χατὰ τοὺς πλάνητας τόπῳ τε καὶ 
τάχει χαὶ μήχει τὰς παραλλαγὰς φυσικῶς ἀνεύρισχε. 0. Καὶ τῇδε 
[134 ὙΠ ξυντελουμένας ἀμέλει χαὶ ἀπὸ μὲν τοῦ Κρονικοῦ χινήμα- 
τος τὸν ἀνωτάτω τόπον ἐπέχοντος χαὶ βραδεῖαν καὶ οἷον δυσέμτι- 
τωτον τὴν περιφορὰν ποιουμένου, τὸν τελευταῖον ὠνάμασε φϑόγς- 
γον τὸ ὕπατον, αὐτῷ προσοιχειώσας τοῦτο μὲν ὅτι ἀνωτάτω 
τῶν μελῶν ἐστι, τοῦτο δ᾽ αὖ ὅτι καὶ βραδύτερος χατὰ τὴν κίνη- 
σιν γίγνοιτ᾽ ἂν χαὶ οἷον εἰτεεῖν δυστταλὴς χαὶ ἐν νωϑείᾳ τινε φυ- 
σιχῇ συνιστάμενος, ((2πλῶς γὰρ οἱ βαρύτεροι τῶν φϑόγγων βραδύ- 
τεροι.) ἴ. “4πὸ δὲ τοῦ μετὰ τὸν Κρόνον (Διὸς δ᾽ ἂν εἴη) τὴν 
παρυ γπάτην ἀνεύρισχεν, ὀξυτέ ραν μὲν γιγνομένην τῆς ὑπατης, ὅτι 
χαὶ ταχυτέραν ἂν τις κατίδοι τῆς Κρονιχῆς τὴν γιγνομένην τῷ εἵὰ 
κίνησιν, τῶν λοιπῶν δ' ὅμως χαὶ ταύτην βαρυτέραν. 8, Ἐπιειτ᾽ 
αὖϑις τὴν ἀπὸ τοῦ “ἥρεος τῇ ὑπερμέσῃ προσήρμοζε κίνησι, 
ὕστερον (Ὁ) γὰρ δ(6) λιχανὸς εἶναι ταύτῃ προσεσιινενόηται ζ, ἐπ’ 
Ὀρφέως δ᾽ αὐ οὕτω γ ἐκαλεῖτο τῷ μέσην τοῦ παντὸς εὑρίσκε- 
σϑαι τὴν μετ᾽ αὐτὴν ἣν ἀπὸ τῆς “Ἡλιακῆς, μὴ ὅτι γε χινήσεως. 

8. ον. Ἰορϑῃηᾶ. αὐτῶν. 
4. τυγχάνουσαι Μ. 
ὅ. ὕστερος ΝΜ. 
6. τὸ Μ5. 
7. προσεπιγόηται Ν8. 

“τυ  ΡΕΊ  Υν,. “ 
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παῖς γταιβθιη ] Δ Ὀ]Θμμθ πὲ 68 ὁϊόπιθηβ ΡΣ ἃπδίορίθ οἱ ἐαϊβαϊ! γον 
θα αἰ γθποθβ; ἀθ τηδηθ απ ΡΟῸΤ 661165-Ἰὰ (165 ρ]απὸξθ5) [] 
165. αἰ όγθποῖ ἡ] α᾽ ἀρτὸβ ΘΓ ρϑβαπίθαγ, οἵἱ ὈΪΘη ΘΠΘΟΥΘ ΘῈ Υἱ- 
[θ586, οἵ ΘΠ 6 ταῖβοη (65 ρέτ᾽ οθ8 ροπᾶάδῃηΐ 656 8611685 Β΄ δοοοιι- 
ΡῬΠῚ 16 τόγοϊαξίοη ἀθ οἰιδοιηθ α᾽611608. ὅ. [Π| οοπβιἀόγαϊς αα6 
165 Θογ468] 86 ἐγουγθηί --- ἀγοὶν ἑδηΐοί ἢ πηοπνθπιθπί [Ὑἱθταίο 6] 
ΡΙὰ5 νἱῇ, ἰαπίδί, [ρ]Δοό68} δὰ οΟμ γαῖ τθ θὲ 46 ἰοπὺί δΔα{768 60Η- 
ΑἸ Ποπβ, ἀπ τποπγθιηθηΐ ρΡ]τ|8 ᾿Θηΐ --- οἱ ΤΘΥΘΗΪΤ ἃ ᾿ΘῸΤ ῬΟΒΙ ΟῚ ΡΔΓ 
πη ΔΟΒΘΙΙΪπΘηθῃΐ τόϊτορτααθ: θα πῇ τπηοί 1] ἀόοοαντεῖί αἰ αρτὸβ 165 
Ραπόέθβ ἸθαϊΒ. νἱοβδιπθ5. θὴ ἰαϊξ ἀθ 1ἴθὰ, ἀθ νἱΐθββ δὲ ἀ6 Ἰοῃ- 
σαθα. 6. [65 ἀγδπὲ ἄομο ἀϊβροβόθβ ἃ 66 ροϊπέ θ γυρ, οἱ [θοπι- 
πθῃρδη}} Ρδ1 16 τηοπνθιηθπί ἦθ ϑαίασπο αἱ οὐρα ἰΘ ροϊηί ἰθ 
ῬΙαΒ ἐϊονό, ααϊ Δοοοιηρ! ἸΘπέοιηθηξ 88. τόγοϊπίϊοι, δὲ ααἱ ροαν 
ΑΙΏΒΙ αἶτθ ἢ δβδὲ ρᾷβ8 δβχροϑέ ἂ 886 σϑ βου [ἄγθο α᾽ Δαΐγ6 8. ΔΒΙΓ6Β], 
1] ποιηπιᾶ 16 θυ πἶθν 8505 ἡψραΐθ, Ρδ1: Δββι τ] ίοη. ἃ οοίίο ρἷὰ- 
πὸΐρ, οί 6616, ἀἰἀθοσα ρᾶτοθ ααθ οθδὲ 16. β80η ἰ6 ρὶπβ ὀϊθνό (δ), 
Ραὶβ ἀ᾽ δαΐνθ ρᾶτὲ θὴ ταίβοῃ 4θ ὁ6. 416 ο᾽θβϑδὺ θοαὶ αὶ ἃ 16 τιοὰ- 
γϑιηθηξ ἴθ ρ]π5 θη, οὐ αα} δὲ δὴ. απθίαπθ βουίθ ἀπηθ ΘΟμβΕ1- 
ἑαύίοι πδίπτ ! οθιηθηΐ Δηριββαηΐίθ. ΑὈΒΟΙπθπΐ ρδυ]δηΐ, [68 ΒΟ0ΠΒ 
168 ΡΙὰ8 φΊαΥΘΒ Βο0ηΐ δι581 165 θ]π8 ἰοπίβ(6). 

ἡ. Ο᾽δδὲ ἀ᾽ ἀρτὸβ [ὰ ραπὸΐο ααἱ ϑαοοδάθ ἃ ϑαίασπθ --- ὁ6 5618 
Φαρίίοι --- αα} ἀέοουντῖξ 1ὰ ραγημραΐο, ααἱ δϑὲ θ᾽ 5. αἱρτδ απ 
Τ᾿ γραΐθ, σὰ απ "Ὸπ ἰγοῦγνθταῖϊξ ἀπ5581 ἃ {πρ᾿Ὶ 6 Υ ἀπ πιοαγθιηθηΐ 
ῬΙὰ5 ταρίθ αα᾽ὰ ϑαίατπθ, τπδὶβ ἐου!θ οὶ ρ] 5. ̓Θηὐ ααδχ Δα 8 
Ρ]απὸΐοβ. 8, υμϑαϊία 11 τὰρροτία ἃ 1λῳρογηλὸβο (7) 16. πιοπνϑιηθηΐ 
Ὧθ Μαῖβ; οδ] [ἃ ἰϊοδαροδ, σθαι Ρ]ὰ5 ἰαγα, ἃ ὀΐό ἱηνθηξόθ ἃ οὔίέ 
46. 66116-οἱ, τηδὶβ δὰ ἔθη ρ5 ἀ᾽ ΟΥρῃόθ 6116 88 ποιημηδὶΐ αἰηδὶ (ΠυροΥ- 
πη 56), ρᾶγοθ απ6 ΤῸ; ἃγαῖξ ὕθοοΌμημ ΘΟΠΊΠῚ6 ΘΟΥΘ πο θηπ6 ἀὰ 
ἰβυβίδιθ)] θη θυ 66116 ααἱ νἱθηΐ αρτὸβ 6116, ἀδπβ [δα 86}16 1] ἢΐ 
γον ἰὰ ἡιὸδ6 οἵἱ ΘΟΥἄθ ἸΠΟΥΘΉΠ6. ΠΟΙ- ΒΘ] Θμηθηΐ ἃ ὁᾶπ88 απ πιοιι- 

ὅ. Νοὺβ αἰτῖοπβ δυϊουγα αὶ 16. Ρ]ὰ5 Ρ85. (ΟΡ. ἱποοπέ, Νούϊοοβ ἄθ ηιαηῖι8- 
ΒΟΥ 8 ΟΥ68 γεϊαξ [8 ἃ ἴα ηιιδίχιιο, Ὁ. 76 οὐ ρ. 106.) Τπᾶῖοθ ποῦ δααίϊνοαπθ 
46. Ἰ᾽δηίϊαυϊό ἀπ ἐθχέθ οὰ ρ]υὐδὺ (6 58 ἔοστηϑ ργὶπυϊζίνθ. Νοοτηδαθθ ἃΡ- 
Ῥ6116 ἀυββὶ ᾿γραΐθ 1ὰ οογᾶθ ἀνωτάτη. 

6. Να ρΡᾷβ οὔθ] θυ αα}} β᾽᾿αρὶξ ἐουήουῦβ ἀὰ τηοανοιηθηῦ υἱθγαίοῖτθ 468 
οογᾶθβ. Ορ. Ῥογρῆγσγθ, Οὐηνηιθηξ. 8ι} 1.85 Παγηιοηίφιιεβ 46 Τιοϊδηιόο, Ρ. 229, 
οὐ ἰοαΐ 16 ομαρὶέγο. 

7. 1,6 τηοῦ ὑπερμέση, ΘταρΙογό ρᾶῦ Νίοοτηδαπθ, π᾽όξαϊθ οοππὰ 46 Μεγ- 
Ῥαῦτη (ΝΊοοτη., Ρ. 44) αὰἂθ ρᾶνγ 16 αμιεοϊ 46. 66 τηυβίοορταρμθ. Μ. Ὑἱπη- 
οοπῦ 1᾽ἃ τϑποοηίσα ϑαβδὶ ἀδηβ 16 ὅ8 ἔγαρτηθηὺ 45 ᾿"ΗδρΊορΡοΙ 6 (Νούϊοθβ, οἷο., 
Ρ. 270) οὐ ἀδηβ α. Ῥαομντηὸγο οἰϊαπί Νίοοιηδάπθ, τηϑὶβ Ποἢ ἐοχἐπμϑΠ]ϑιηθηῦ 
(Νούϊοθβ, ρ. 407). 



542 ὉΗ. Εἴ. ΒΌΕΙ ΤΕ 

τ ΄ 3 Ν ᾿" , ᾿ 3 νν , 
μόνον φάναι ἀλλὰ χαὶ ϑέσεως μεσαιτάτην ἀνέφαινε, ττληρέστατα 
μὲν μέχρι ταύτης γε τὴν διὰ τεσσάρων ἀναχρουόμενος. 9. Ὅτι δὴ 

ὯΝ ἢ. Ν -. ς ο - νΝ ν , πΠΌΐΒ κ᾿ 

χαὶ ὁ ἀπὸ τῆς ᾿Ηλιαχῆς σφαίρας τερὸς τὴν Κρονιαίαν( 15) στεριφοραν 

λόγος σύμφωνος σκεριτετήρηται(8) τῷ ἑπταχαιειχοσαπιλῷ λόγῳ, τὸ 
- ς Ν - “ » -" - 

δὲ πλεῖστον, ὡς φασι, καὶ μέχρι τῶν τριάχοντα τεῖνον ἐτῶν τοῖς 
»" ν »" ͵ 9 ΄ 

στηριγμοῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ἀνωμαλίαις προσνεμητέον (9). 10. Ταύτῃ 
Ν ’ γ᾽ ’ “» ’ ᾿ ΕῚ “- ’ 

τοι χαὶ Πυϑαγόρας ἕν τούτῳ γε τῷ λόγῳ τὸν ἕν τῇ ψυχογονιᾷᾳ 
γ Ν Α 2 - 

χανόνα χατατεμὼν, τὴν τελεωτάτην εἶναι. κίνησιν ἂν τοῖς μου" 
»" , ΄ σχιν ΡΈΕΙ ᾿ ν ΕῚ “- - 

σικοῖς ἀπεφήνατο. 11. Τὴν αὐτὴν δὲ καὶ αὖϑις τῷ λοιπῷ δια- 
στήματι [188 τ..] συνείρει, ὡς ἂν παρ᾽ ἑχάτερα ταύτῃ τὴν διὰ τεσ- 

.-«Ψ Ν 

σάρων ἐντείνοιτο, καὶ μέσην τῷ ὅντι καὶ ϑέσει χαὶ μεγέϑει ταύτην 
κατέχοι. 12. Εἶτα καὶ τὴν παραμέσην κατὰ τὴν τοῦ Ἑρμοῦ συν- 
ίστησιν χίνησιν τῇ μέσῃ προσίσχουσαν, χαὶ ὥσπερ ταύτῃ παρο- 
δεύουσαν κατὰ τὴν τοῦ οἰχείου μεγέϑους ἐπὶ τὸν νέατον διαφοράν. 
13 19 ᾿ , Ἴ - - ᾿Ά δί ἂν τα , 

. δϑις τὴν παρανήτην ἐν τῷ τῆς «Α΄ φροδίτης ἀνέφαινε τόπῳ 
- “- Ν Ν 

τοῦ Σεληνιαχοῦ πως κατὰ ῥυϑμὸν ἐγγὺς γιγνομένης μεγέϑους, εἰ 
υ ᾿ - "» Χ Ν “ 

χαὶ τὸ πλεῖστον ᾿ Ἡλίῳ χατὰ τὴν οἰχείαν περιφορὰν ὅρᾶται συν- 
εἶναι. 14. ΠΠετὰ πᾶντα δὲ τὴν γήτην ἐπάγει τὸν κατωτέρω 
τόπον ἐπέχουσαν (0), ὅτι δὴ χαὶ Σελήνη προσγειοτέρα ϑέμεναα τῶν 
ἁπάντων, χαὶ οἷον γεατη τῶν ὁμοταγῶν αὐτῇ κατὰ τὴν παρ᾽ ἑαυ- 
τῶν ἐναντίαν τῷ παντὶ κένησιν, ὥστε ξυμβαίνει ξυντελεῖσϑαι μὲν 
αὐτῷ τὸ ξύμιταν ἐν ἑπτὰ μήχεσι. 15. Τῆς μέσης δ' αὖ πρὸς 

7018, Κρογιαῖος τααπαὰθ ἄδηβ 16 Τῇδβαιηηιβ ἃ Ἤθητγὶ Ἐβέϊθηπθ οὐ ἄδῃηβ ἴδ 
ϑυοσο ἂθ Οουτηδπουα!β. 

8. Ἐς: Ἰοροπᾷ. παρατετήρηται. 
9. προσνενεμητέον ἘΠΕ 55 
10. ἀπέχουσαν ΝΜ. --- Ἐοτέ. Ἰεροπᾷ. τὸν χατωτάτω τ. ἐπέχ. 
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γϑπιθηΐ ἀπ 501611, τηδῖβ ΘΠΘΟΤΘ 6 ταίβοῃ 46 ἴὰ ροβίἐἴομ 46 οοἰ αἰ- 
οἷ. Φαβαυ ἃ οοείθ οογᾶθ, 11 ἐταρραὶϊδ ὰἂπ ἀἰδίθββασου. (απὸ απδτγίθ). 
ἐγὸβ ἃ Θομρ]οί. 9. Αἰπβὶ, 16 τὰρροῦΐ ἀθ 1ὰ βρῃὸγθ βο]αῖτο ἃ 18 
τόνοϊαϊίου ἀ6 ϑαίασπο ἀναῖϊδ ὁἰό γθοοππα Θοηβοπηϑηΐ, ρδ1 1 ̓ΟὈΒΘΙ- 
γαίίομ, --- Τὰρροτΐ νἱπρί-βϑρίαρ!6(8), --- τηδὶβ 16. Ρ]8 βοαγοηί, ἃ 
66. απ ᾿Ὸπ αἰΐ, [οοἰΐθ τόγο! αὐ]0}} 86. Ῥτο]οπρθ 1αβαπ᾽ ἃ ἐγθηΐθ ἈΠ 
Ρᾶν βαϊΐθ 48 βίδίοηβ οἱ 468. δαΐγθθ ὩΠΟΙΊΔΙ168 (9). 

10. ΠῚ 5'᾽διβαῖϊξ ααθ Ῥυίπαρογο ἃ ἀόοϊατό, 1 δΔυδδὶ. θῃ αἰν βαηΐ 
16 οᾶποῃ (6 88. ΒΥ ΘΠΟρΟπὶθ βαϊγδηΐ 16 πηδπιθ ταρροτί, αα6 ο᾽ἐζαϊί 
16 πιοανϑιηθηΐ τ 5108} 16. Ρ] 18 ρᾶτίαϊξ. 11. 6. Ρ]ὰβ 1] (Οτρῃό6) 
ταρρογίαϊς διβϑὶ 16. πιδπηθ [πηοαγθιηθῃ}} ἃ 1᾿Ἰηΐθυνα}}86 τοβίδηΐ, 

Ραββα Ἢ ὀίδθ]5θαϊ Τ᾿ θμάθθ ἀπ ἀἰαίθθβαιου. 46 οἰδαπθ οδίό 
46 οϑίίθ [ποίο] οἱ ααὉ} ἰὰ τηδἰπίθηδις τόθ] θηθηΐ ΘΟΙΏΠη6. τηὸβθ., 
(οα ἱπἰοττηόα αἰγ6) οὐ ρα. 88. ρῬοϑιίθοη οὐ ΡΔῚ 88. φταπᾶθαν. 12. 
Επδαϊίθ 11 (ΟΥρμό6) οομϑείαθ ἰὼ ραγαηιὸδο, α᾽ αρτὸβ 16 πποανθπιθηΐ 
Ὧ6 Μοίοαϊθ, δα 16}186 856 {ἰθηῦ ργὸβ 4 ἴὰ πηὸβθ οὐ τϑιῸ 6. 6 
ΘΟΏΒΘΙΥΘ ἅΥ60 6116 α᾽ αρτὸβ ἰὰ αἰ όγθμοθ ἀθ 88. ϑυδηθαῦ ΡΓΌΡΙΘ 
ἀἰἀνθὸ 6611606 ἀθ ἴὰ πὲΐθβ. 18. Π ἢἰΐ γοὶν 18 ραγαρδΐε ἀδηβ 18 ρΡο- 
βἰθοη ἀθ όπαυβ, ααἱ ἀδη8 5005 τποαγθιηθηΐ τὙςῃ 6 ΟΟΟᾺΡΘ 
ἼΠῸ ΡΪδθ86 ἃ88862 γοϊβίηθ ἀθ ἰὰ βυδῃάθιν [πη 8176, ἸΟΥΒ τηδιηθ 46 
16. Ῥ]ὰ8 βουαγοπί οἢ ἰὰ γοὶῤ ἀδη8 ἃ. τόνο!αὐοπ ααἱ [αἱ οϑὲ ῬΊΓΌΡΙΘ 
5 ἼΠΙΓ ἄγθο 16 80161} (79). 

14. Αρτὸβ ἰουΐ 6618, 11 ργόβθηϊθ ἴα τ δέθ οοηηθ οοοιρϑηΐ [8 
τόρίοη ἰηἰόνγίθατσο (71); οἾθδύ δἰηβὶ αα6 ἰὰ ᾿ὰπὸ οϑὺ 1᾿δϑίγθ 16 Ρ]ὰ85 
Ὀὰ8 (νεάτη) (13) ἀθ ὁϑὰχ απἱ βοῃύ ἄδηβ 88. Βότὶθ βοιβ 16 Τϑρροτί 

ἀ6 Ιϑὰ τηϑαγθιηθηΐ, ἴῆγθβθ (6 [66] αὶ 46] 1᾿πηΐνθιβ; 4 βοτυίθ 
αα1] δὐτῖνγθ απ6 16 ἰοαί οϑί οοπιρ!όϊό θῇ βϑρὲ Ἰοπρ ΘΕ 18. 

15. Μαϊῃίθηδηΐ, ὁοιηπιθ 18 ἡιὸβθ ἴαϊξ ἀπὸ απᾶῦΐθ ἄγθὸ ομδοῦῃ6 

8. Ορ. ῬΙαίου, Τῆηιόθ, Ὁ. 86, οὐ ϑαΐιγπθ ἃ 186 ποιηῦγα 27. 
9. Στηριγμός, 5ἰαιίου. Ὑοῖν ἄδῃβ 16 Ζϊούίοηηαῖγο ἄθ8 ανέϊᾳιἐ 8 σγδοηιιο8 

οἰ γοηιαΐγι8, Ἰ᾽ατί, Αβἰγοηποηιῖα, Ῥὰῦ Μ. ΤῊ.-Η. Μαγέϊη, ρ. 497. 
10. Τουΐθ ορέξθ ἐῃμπόοσίθ 51 165 σταρρογίβ ἀθ5 ρ]δηδίθβ ΒΘ} 16 ἀδυίνου ἀθ 

06116 ἀὰ 7ίηιόε 6 Ῥ]αίομ, Ρ. 88, οὐ ἐθπᾶ ἃ 16 οοτωρ]όξου. --- οὶρ ΤῊ -Ἡρηστὶ 
Μανίϊη, Εἰξιιάθβ δὼ ἴδ Τιηιόο, ποὶθ χχχτι, οὐ 80η γίϊοϊθ ᾿4ϑγομοηιΐα οἷδό 
ῬΙὰβ Βαυύ. Ορ. Ζθ]1ον, Ηἶβέ. ἄθ ἴα γι οβορϊῖο, ἰταᾶ. Βουΐγτουχ, {. 1, Ρ. 410. 

11. Νουὺβ αἰγίοηβ δυϊουτα μὰ] «ϑυρότγίθαγθ». 
12. θη 16 γοοαθυ]αῖσθ οὐρῃίαθθ γέατος τόροπᾶ δὰ τοὺ ᾿αἰΐῃ ἐμβριι8. 

Ορ. ἄς Ταρία,, 12, 15 (νεάτῃ. .. ἐνὲ γαστρί). ΝΙοοτίδαθθ, Ρ. 6: γέατονγ, 
τὸ κατώτατον. ὕπ᾽ Ὦγταπθ ογρῃίαθθ (χΧχιιτ, 17) Ορροβθ ἴα γεάτη οὐ ᾿᾿ὑπάτη 
(δα. Μαύίῃ ἴθβηθν, ρ. 226, νοὶῇ ἴὰ ποθ). Αὐϊβίϊάθ Θαυϊηθ!θη ἀἰδ αὰ6 
γέατον ὀἰαϊξ «6882 168 ἃποίθῃβ» ϑβϑυῃοηγιηρ α᾽ ἔσχατον (ρ. 4) οὐ ὕπατον 5γ- 
ΠΟΏγτηΘ 46 πρῶτον (Ὁ. 10). 
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ἑκάτερα τὰ ἄχρα τὴν διὰ τεσσάρων ἀπο ιληρούσης, τοῦτο μὲν χατὰ 
τὸ βαρύτερον, τοῦτο δ᾽ αὐ κατὰ τὸ ὀξύτερον, δυσὶν ἐκεῖνος ἀνέ- 
φαινὲ συνημμένως τὸ πᾶν τετραχόρδοις. συνείρεσϑαι τῶν ἄχρων 
οὐχ ἀξιόλογον πρὸς ἄλληλα λόγον ποιούντων, ἀλλ᾽ ἐν ἐπιμερεῖ 

᾿ μάλιστα συνισταμένων, ὅϑεν χαὶ δυστέκμαρτον ἦν, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, 
τῇ τοῦ ὅλου προσχεῖν τάσει. 

1. 

[18ὅ γ9.] Ὅπως μετ᾽ Ὀρφέα Πυϑαγόρας ἀπὸ τῆς “Ἡλιαχῆς περιφο- 
ρᾶς περιεργότερον τὴν μέσην ἀνεύρισχεν ἐν ὀχταχόρδῳ κανόνι. 

, Ν ;" - -“ Ω 

1. Πυϑαγόρας δὲ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀφορῶν χατάστασιν χαὶ 
- -»" 2 , “" 

δεῖν ὑπονοῶν ἀξιολόγῳ τινὲ μεγέϑει διΐστασϑαι τὰ ἐνορώμενα 
- ’ , 9: ἡ 

τῷ συστήματι σύμφωνα διαστήματα, προσεσχήκει μὲν χαὶ αὐτὸς 
Ν Ν 2 ᾿ ς , ν « 

σιρὸς τὰς οὐρανίους ὑποϑέσεις. 2. Κατεφαίνετο δὲ οἱ τσιολ- 
- ͵ Ν « Ν - -« 2 , » 

λαχοῦ παραλλάττειν τὴν ᾿Ηλιαχὴν τῆς τῶν ἄλλων χινήσεως, οὐ 
2 "ξω “-“ 

μόνον τάχει τὲ χαὶ ἀξιολόγῳ μεγέϑει, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐχ τῶν 
ἄλλων συμβαίνουσι (φημὶ τιροτιοδισμοῖς τούτων χαὶ στηριγμοῖς 

- ) , ΄ 

χαὶ ταῖς ἄλλως στως γινομέναις ἐχείνοις κινήσεσι). 8. Ταύτῃ τοι 
κ , 3 - , - 

χαὶ λογίζεσϑαι τούτῳ γε ἐπῴει οὐκ ἀχριβῶς τὴν μέσην εἰλῆφϑαι 
χοινωνοῦσαν ἀμφοῖν τοῖν διαστημάτοιν ̓  σαφῆ γοῦν (11) ἐξ ἔχεί- 
γων διαφοράν περὶ αὐτὴν τὴν ᾿Ηλιαχὴν συμπίστουσαν ξώρα ττε- 

" ὶ τῶν ἀλλ λλῷ διαλλά ὕ [ ριφορᾶν, καὶ τῶν ἄλλων πολλῷ διαλλάττουσαν. 4. Οὕτω τοίνυν 
-» 3 2 - » 

λογισμῶν ἔχων ποιχιλωτέραν ἀνευρίσκειν προυϑυμεῖτο( 5) τὴν τῶν 

11. Μοὺ βυρρὶδδ. μὰν οοπθούαγθ. Σαφῆ αϑὺ βαϊνὶ, ἄδηὴβ 16 τηϑηιβοῦῦ, 
ἀ Ὧπ οοτητηθηοθιηθηὺ ὧ( Ἰθέύγθ ααἱϊ Ῥουγταὶὰ δύγθ ὑπ 7. 

12. προυϑυμοῖτο Νί. 



ὈΕΌΧ ΤΈΧΤΕΒ ΟΟΝΟΒΕΝΑΝΤ ΠῈ ΟΑΝῸΝ ΜΌΞΙΟΑΙ, δ4Ὁ 

(65. οχίγόμπιη όβ, ̓ ππθ δὰ οτᾶγθ, [Δα γ86 ἃ 1᾿αἷρα, 11 δὲ νοὶν απ 
1 ΘΏΒΘΙὉ]6 οδὲ 116 Θομ]οϊηίθιηθηΐ ρᾶν ἄθιχ ἰόίγαοογάθβ, ἀοηΐ [68 
ΒΟΠΒ8. Θχίδηιο8. πΟπΐ Ρᾶ5 ΘΠ 6 ΘΧ Πἢ ΤᾺΡΡΟΥ, ΘΟΠγΘΠ806 (8), 
τη 815 Βοηΐ ΘΟΗΒΕ 65. 6. Τρ ροτὺ οχδοίθιηθηΐ Βα ρου ραυ θη (15), α᾽οὰ 
5810 αὐ} ὀΐαϊξ αἰ Π 0116 ἀ᾽Θἢ τθοοῃηδῖίγθ, ΡΟῈΤ 41η81 ρα1]θυ, 1᾽8}- 
ΡΠ οαίϊοι πὰ ἀδργό α᾽Ἰπίοπαίίοι ἀα ἰοπί(5). 

Π. 

Οὐογηρηθηΐί, αργὸς Ογρἠέο, Ῥυέδασογο, 5 αρριεψαρπέ 8.7 ἴα γόυοϊιἐϊοη, 
δοίαϊγο, ἀόοοιυγὶξ αὐόὸ τη6 ρῖιι5 σγαηραια οααοίνέμαθ ἴα [ροϑβὶἐϊοη 
6 ἴα! ηιὸβ6 ἀαηβ8 ἴ6 σαῃοθ οοἰαρογαθ. 

1. Ῥυίπαροῦθ, οοπδίἀόταπέ [ἃ βιξαδίϊου ρυἰ πη ἰγ6 (756) οὐ βουρ- 
φομῃδηΐ 41} ἄθναῖξ πέροθβϑβαϊ θηθηΐ Οχι βίου ἀπὸ αἰδίδημοθ ρτὸ- 
ΡΟΣ ΟΠ6Ι16 ΘηΐγΘ 1685 ἱπίθυγα! θθ ΘΟ ΒΟΠηδΔηΐΒ ΘηΥἰβαρόβ ἀΔΠΒ 
16 βυϑβίῤιῃθ (7), 5᾿ΔΡρΠὨαπα αἱ διιδδὶ ἃ [ἐϊππιαθ 465 γροίμὸ- 
565 ΤοΙαἰνο5 δὰ οἶθ]. 2. ΠῚ ἀθυϊπίὶ ὄν ἀθπΐ ροῦτ [αἱ απ᾽θη Ὀθδᾶα- 
ΘΟῸΡ ἀθ ροϊπίβ 16 πιοπνθιηθηΐ 501αῖτ6 αἰ γο ἀρ Θ᾽] αὶ 465 δαΐ68 
[Δϑγ68], δὲ ποῃ-Βθα]θηθηΐ ῬΔ1 ΠΠ6 Ὑἱΐθθ886. δὲ Β8Ππ6 φ,ΘΠαθα ῥΤῸ- 
ΡΟΥ ΙΟΠΠΘΙ168, πηδὶ5 ΡΔῚ δαϊΐθ ἀθ οουίαϊηβ [αἰΐθ ἀόροηάδηΐβ (68 
Δα 5 [85{165], 1 Θηΐο π8. ῬΔ 1 Ἰὰ ἸΘῸΥΒ ῬΓΟΡΥΎΘΒΒΙΟΠΒ, ΙΘΌΥΒ Βίδ 018 
οὐ 65 τηοπγθηθηΐβ 86 ργοαἀ ἰβαηΐ Θὴ οὰχ 4 αἴγθυβθβ ΔαΐΓ68 πιᾶ- 
ηἰότοθ. 9, Ο δέ αἰπϑὶ αα} ὄξαϊ αὐτό ἃ τϑοοπηδῖνγθ ΡΔῚ 16 
οδ]οα] ααὍἢ π᾽αναὶξ ρᾷ5 οὈίθπα ϑχϑοίοιηθηΐ ἰὰ ἡη)δ86 Θῃ ρυθηϑῃΐ 
πη6 ΟΥ̓ ααἱ ὀέΐαϊξ οῃ. Θομππαπδαίό ἄνγθο [65 ἄθαχ ἱπίθυνβ 65 (8) ; 
1 ἀρϑιφαΐ ρᾶγ βαϊΐθ ἀπὸ αἰ όγθηθθ τηϑηϊοϑίθ ἀδη8 16 τόνγο! αἰ] οῃ 
Β0]αῖτο οὐ 1ὰ ἰγοῦγα ἰοὰΐ δα 46 66116 ἀ65 δαῖ65 Δϑ{168. 
4. Ἐπ ὀξδηΐ ἄοπὸ ρᾶῦγθπα ἃ 66 ροϊπί 46 565 δ] οα}5, 1] ροστβαϊ- 

18. ὅδηβ ἀουίθ ὰπ ταρρουῦῦ ταα] ῖρ]6 (06] απ ἀοιῦ]6, οοτήτηθ 1] οοἰδνο). 
14. Ἐπ᾿ οὔδει, 165 βοὴ5β δχύγδιηθβ Ὧθβ ἄθαχ ἐδίγδοου θα γόππὶβ ἔουτηθηῦ ἀπ 

᾿ηΐουνα!]θ 46 βορύϊοτηθ, ἀουὺ 16 ταρρουῦ οϑὺ 4,95 Χ 3,5 Ξξξξ 15,0, τδρρογῦ ΒΡ γ- 
Ῥαγιϊθηῦ. ΥοΟΙΡ ποίγα ἐγσαδαοίϊοη α᾽ πο 146, 1) υϊδίον τε σαποΉ, ὃ 8, ποίθ 1. 

16. Αὐἰτοιηθπὲ αἰέ, 11] οβὺ αἰ ῆς 116 αὐ ἀρργόοϊθυ ἰὸ τὰρρουῦ τηδὐμότηδύϊαπθ 
Ὧ6 ἀθὰχ 8018 Πἰτηϊξαπῦ ἀπ ἱπύογν δ! ]θ ἀθ ἀοα]6 αὐδτίθ. 

160. ΟΡ. Νίοοταδαπθ, Εὐποϊγα. ηιϑβῖο., 64. ΜοΥΡ., Ρ. 9. 
17. Νοὺβ αἰτίοηβ δυουτα μὰϊ: «οοπδοίἀδγαμὺ 18. βοΐθῃοθ δὰ ροϊηύ οὰ 1] 16 

ἰτουγναϊῦ». 
18. 1.6 βυβίύδηθ ἀοπὲ 11 5 ρὶὺ δοιηργθπαῖῦ ἄθὰχ αὐαγίθβ βιοοθββῖνθϑ οὖ 

οΟΠ]οΙπΐθ68. 
19. Οὐ ρῥ]αίδέ ἀνθὸ 165 ἄθιιχ βυβίδιηθϑα ὑδίγδοουθϑ ἀὐϑηῦ, ἀδη8 1ὰ ἐμόου!θ 

αΟτρμόθ, οθυϊθ τηὸβθ ῬΟῸΣ 80} ΘΟΙΏΙΊ ΠΗ. 
8ὅ 



646 6. ἢ. ΒυΕΊ1: 

μηκῶν ϑεωρίαν καὶ χορδὰς ὁμοίας δι δλχῶν τινων χατ᾽ ἀριϑ- 
μᾳὺς τὰς δοπιὰς ἐχουσῶν ἐντεινάμενος, χαὶ σφᾶς παραλλάττων 
ὅπη τύχοι συμφωνοτέραν ἑκάστην εὑρίσκεσϑαι, ἰδίᾳ μὲν ἀνεύρισχε 
τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν, ἀήϑη μὲν τῇ προλαβούσῃ λύρᾳ, σύμ- 
φωνόν γε μὴν χαὶ ταῖς ἀχοαῖς πρόσφορον. ὅ. Ἰδίᾳ δ᾽ αὐ διϊστῶν 
ἐτύγχανε τὴν διὰ τεσσάρων ἀποτέμνων ἐχεῖϑεν καὶ τὸ λειπόμενον 
ἐνορῶν μέγεϑος, εἰ χατὰ λόγον ἀποτελεσϑείη τινά, ὃ γε δήττουϑεν 
χαὶ ἐμμελὲς αὐτῷ [186 19] πάνυ τοι κατεφαίνετο χαὶ ἐν ἐπογδόῳ 
προὐχώρει λόγῳ. 6. “Ζσμενος γοῦν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι γεγονὼς 
χαὶ ὡς ἀπό τινος ϑείας τοὔργον ὑπονοῶν ἐπιτινοίας, ἐπειρᾶτο 
μάλα λαμτιρῶς μεταξὺ τῶν διαστημάτων ἑτέραν συνείρειν χορδὴν, 
χαί πως τὸ ἤδη ϑεωρηϑὲν τὴν πρὸς ἄλληλ᾽ ἐπόγειν ττεῖραν, τοῦ 
δὲ μουσικώτατα κατ᾽ ἐπιστήμην αὐτῷ συντελεσϑέντος. ἵ. Πῶς δ᾽ 
ἂν ἀξίως εἴποιμεν τὸ λαμτιρότατον; ἀνεδείχνυτο τουτὶ [τ0] χρῆμα, 
χαὶ ἡ διὰ πασῶν ἀνεχρούετο μάλιστα(13) συμφωνία, ὥστε ξυντε- 
λεσϑῆναι καὶ οὕτω γε τὸ πᾶν μήκεσιν ἐν ὀχτώ. 

18. μάλλιστα Μ8. Εοτί. Ἰαροηᾶ. χάλλιστα. 
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γἱξ ἀνθὸ ἀτᾶθιν [ὰ ἀδοουγοῦίθ ἀ ἀπ {πόοτϊθ Ρ]π8 ναυϊέθ (39) 465 
αἰδβίαποοβ, δὲ ἀγαῃΐ ἰθπᾶπ 4685 δουθβ θη ] Δ Ὁ]65 [4 41} 008] δὰ 
τηουθῃ ἦθ ροϊάβ ἀοῃΐ 1] οδ᾽ου]αὶϊ 18. ροβδηΐίθιν οἱ [δίβαηί ὙΥΪΘΓ 
665 [ῥΡο]45] (ροῦν νοὶ) ἀδηβ 6861165 οοπαϊοη οἤδοιηθ α᾽ 61168 
856 τόγόϊογαϊξ Θομηπη6 Ρ] 8 ΘΟμβοπηϑηίθ (31), 11 ἀδοοανγῖ ραγίϊου- 
Πδτοσιθπς [ᾳ ΘΟΠΒΟΠΉδη06 46 απἰπΐθ, ἰμβο 6 ἃ 14. νόγἐ6 Ροατ 18 
[γτ8 δηίόγίθασθ (53), πιαὶβ ἀπ πηοΐηβ τόθ] θη οοπβομηϑηΐθ οἱ 

ΘΟΠΥΘΠΔΌΪΘ Ροὰῦ ΤὉΤ61116. ὅ. Ῥτοηδηΐ ἀὸβ ἸΟΥ5. ππθ αἰβίδῃοθ ρ81- 
ἐἰοα ὸγθ, 11 56 τοπγα ἀέξαοιον [46 οοἰΐθ ΘΟ ΒΟΠΏ8η06)] 661160 ἀθ 
απατίθ, ραΐβ, Θηγβαρθαηΐ ἃ οταπάθαν γοϑίαπίθ (ΡΟ Ὸ γΟἱΤ) 51 6116 
Ρουγαὶξ 5 δἴθοίιθυ ἀδη85 ππ ταρροτί ἀέόξουτηϊπό, 11 σθοοπηαύ ΠῺΘ 
οθγίαϊ πη σθαι πιόϊοάΐϊαπθ, ααἱ 86. τηδηϊοβίαϊ ραγίαϊ οιηθηΐ οἱ 
Ρτορόδαϊξ βαϊναπί 16 [τἀρρουῦἱ] βϑβαπίοοίασθ. 6. Τοαῦΐ Ἰογϑαχᾷ(8) 
65 [αἰ5 οοπδίαίόβ (522) οὐ οοπϑιἀόσδῃί 80π αν ΟοΟΙημη6 [᾽οἴοί 
αἴἼπθ ἱπϑρίταίίοι αἰνίπθ, 11 ἰθηία αἀἰΡΌΠΟΟ αἴπη6 ἴαθομ ἐγὸδ- 
οατδοίόν θα 6 ἀΠ6 ΠΟΌΥΘΙ16 οοτθ θηίτθ 165 [46 πΧ] ἰπέογυ}165(35). 
(δ ἰαϊξ δοαπὶβ ἀἐ]ὰ ἐπόον απθιηθπὲ οϑὲ Ὀἰθηίοί βαϊνὶ αἰ ππθ οχρόέιϊ- 
τηθηΐαίϊοπ [ροτίαπέ 581} 1 ΘΟΙΙρ ΔΓ Ιβ0η ἀ68 ΟΟΥ 65] ΘΗΓ6 6|168, 

οὐ ΔΟΘΟΙΙΡΠ6 ΡᾶῚ [πἰ ἀδη5 465. ΘΟΠμαΙΠ0η5 ἰοὰΐ ἃ ἴαϊξ τηπβ᾽ 08 168 
οὐ βοϊθη ἤσπθθ. 7. Οὐμμπηθηῦ ῬΟΠΤΤΙΟΠΒ- ΠΟῚΒ ΤΑΡΡΟΥΙΘΙ αἶρπηθ- 
πιθηΐ ὁ6 ἴαϊξ 5ὶ τϑιηδυα 16 Ὁ ΠΠ 886 πιδηϊξοδία: ἰὼ ΘΟΠΒΟΠΉΔΠΟΘ 
α᾽ οοἴαγο τόβοῃμα ἰγὸβ- χδοίθιηθηξ(ξ6), οἱ οθϑί δἰπδὶ απ {αΐ τύδᾶ- 

᾿ἰ86 16 [ρατίαρϑ ἀπ] ἰοὰαΐ δὴ ἢπὶΐ ἸΟΠΡΊ ΘΟΓΙΒ. 

20. Ορ. Νίοομι., αν. αἰ βαγηι, Ὁ. 9: [να] ποικιλωτέραν δὲ ϑεωρίαν ἐνορᾶν 
ἔχωμεν... 

21. Οδἰΐθ δχρόσίθμοθ 46 Ῥυεμαροσθ οδὺ γταρρογύδθ διιϑδὶ ρ81 ΝΙΘΟΙηΔα 6, 
Μαη. αἰ αγηιοῃ., 1, Ὁ. 11, Θαπάθποθ (6. Μουθαῦτα, Ρ. 14), Μδογοῦθθ (ϑοηιρ. 
ϑεῖρ., 1|, τὴ, Οβμβουίηιβ (ἄς 1)16 παΐξ., 6. 10), ΟΠ] οἰ ἀϊὰ5 (γι Τίηι., 188---194, 
6α. Πιαοί),. Φατηθ]αθθ (γἐὲ ἀ6 Ῥυίπασοτο, ὁ. 26), Βοδοθ, Ζριβέϊξ. ἠιι8., 1, 
10--Τ|; Οδββίοάογο, ὅθ Μβίοα, ἰηϊί. 

22. Ἐπ οἴδί, ἀδηὴβ ἀιοὰῃ (685 ἐγοὶβ σΘηΤ 8, οἢ π᾿ Ὀρύθηδιῦύ ἀπ αὐἰϊπίθ Θἢ 
οομπδιαόγδηΐ οἷπα 50η8 οομβόοας 8. (δ ραβϑᾶρθ Ῥύοῦυθ αα ἰὰ ρῬδγδιηὸβθ, 
ἀδπβ 16 βυβίύδσηβ. μϑρίδοοστθ, ὀΐαϊῦ φυϊτ  ἰνθτηθηῦ ὀ]οίρτιθθ αἰ ἀθιΐ-ἴοη 
46 1ὰ τηϑβθ. -- Νιοοιηδαὰθ αἷύ (Ρ. 9) αὰθ ᾿᾽Δααϊξίοπ απ ἰομ οαΐ Ἰΐθα 
Θμΐγο ἰὰ τὴδβθ οὖ 1ὰ Ῥδγδιηδβθ. 
ὮΣ ἈΡΡῚΣ 16 τηϑῖηὴθ τοὺ οϑὺ ἀδπβ Νιοοτηδαὰθ οὖ αδὴη8 Φδιηθ]απθ 

ς δδ.). 
24. Ῥ’ ἀργὸβ ο6. ρᾶββαρβ, Ῥυυπαροσο βουαϊὺ 1᾿Ἰπυθηΐθαν ἂὰ βυβύοτηθ ἃ 15] οἰ πῦ. 

ἱ 20. Ἐπέγϑ 165 ἄθὰχ ᾿ἱπέθγνδ!θβ ἔουιηδηῦ ομδοὰμ ἀπ απᾶτέθ οὖ συ] 65. Ρᾶῦ 
ἃ. τηδβθ. 

20. Αὐραγαναπὺ 1] ΗὟ αγαϊῦ, β6Ίοῃ πούγθ ΑΠΟΏ τη, απ6 Οἰπα ἰοη8 ἀ8η8 
16 βυβύδιηθ τηπβῖοα], βαυοῖν (ἀπ οτᾶνθ ἃ 1᾽ ἱρὰ): 19.95 ὕοπ, ἔοπῳ ἴοῃ, ἴζᾳ ἴοπ, 
ἴοῃ, (θη. --- Τῤοοίανθ ΘοΙρυ μα 5ὶχ ἰ0}8. 



ΛΌΡΙΤΊΟΝΘ ΕΠ ἘΠΟΤΙΡΙΟΛΤΊΟΝΞ. 

1. (Ρερο δὅ8δ, ποίθ 2.) Ορ. α. Ἡ. Βοᾶρ, Οογινιθηζαίίο ἄθ Ογρῆιοο. ἀοἰξϊηρ:., 
1824, 1η-4, ». 10, ποίθ 10; ρ. 88, ω, 44: ν. 86, 16 ἐοχίβ οὐ 16 ποίβ 68; 

θ 170. τ 97; ν 

ΤΠ. (᾽. 580, π. 8.) δ᾽ αἱ τοίγσουνδ οθ ἰθχίθ, ἀνθὸ 68. ναυϊαπίθβ 46 γδίθυῦν 

ἰηόρα]θ, ἄδῃβ 108 υϑο 6118 4ἀθ τυηδίθυνβ 46 Βϑίβικο, ὁ. Ὑ1Π, ρ. 888, οὐ ἀθ 
γα1χ, {. ὙΠ, Ρ. 1128 (Ὁοτητηθηίαϊγο 46 ατόροϊτα 46 Οουϊηῦμθ βὰν 16 ὑχγαῖτό 

ἀ᾽ Ἠθυχηορὸμθ περὶ τῆς μεϑόδου δεινότητος.) 
1Π. (Ρ. δὅ87, 1. 9.) Ορ. ἐουθοίοϊε ἥὅδϑυνίαβ θη ΖΕ ηοὶᾷ. ΥἹ, 645 (μθ6 ποι 

. Τγθίοῖαβ..., .) αἱ αἰῦ αὐ ΟΥρΡηό6. «Ῥυίτησβ ἀθρυθμοπάϊ Παυτηοπίδτη, ἃ οϑὺ 

ΟἸΡΟΌΪΟΡ ΠῚ Τὴ ἀΔ ΠΟΥ ΤΩ ΒΟΠΌΤη ππᾶθ αὐΐαθθ ὙΠ Ππριθαν οὁμογαϊ8». (Βοᾶο, 

ΟανΥ. οἰὐό, Ὁ. 180. --- ,ΟΙΤ δυ881 Γποῖθῃ, 7)6 Α5ἰγοῖ. 8 10, ἐ. Π, ». 866 46 ['6ά. 

46 Βοῖζ. Α)ουύομβ αὐ ἢ τη Β] ΟΟΡΤΔΡἢ6 ἀ τηουϑ ἂρ, 68π Οοἰίοῃ, ἃ δουϊῦ: 

«ΑἸ11 ΟΡΡΒθατη ἀυΐύθτη ἤδη0 (80. τη 8] ΔΤ) ΤΘΡΘΥ 556. Δ γαηίαν». (Ἑουθοσί, 

ΒΟ) ἽΡίοΥ Θ00168. 16 πηι δίοα, ὁ. 1, ». 284.) Ἐπῆῃ οἡ 1ὖὺ ἄδη5 Βοδοο (1ι8έέέ. 

ηιδίοα, 1, 20): «ΝΙΤΩΡ]ΙΟΘῚ ῬΥΪ ΠΟΙ ΡΟ ἔπ͵586. τηυβίοδτη Νθοσηδομιβ τοΐοσί, 

δᾶθο υὖ ΤΥ ποΡν18 οοηδίαγοί, ἰᾷαπθ ἀβαὰθ δὰ Οὐρῆθατη ἀυτανί.» [6 τηὰ- 

ΒΙΟΟΡΥΔΡΠΘ Ἰαὐη ΒΘΙΩὮ]6 Ὑἰβοὺ οὶ ποίγθ ἐθχίθ, απὶ ἀρραυθπᾶγαϊς αἷπβὶ ἃ 

Νιοοτηᾶαὰθ 46 ἀόγαβθ, Ορ. ἰουΐοίοϊβ ΝΙοοήδαπθ, Ρ. 29 64. Μουρθδῦτῃ. 

ΤΥ. (Ρ. ὅ87, π. 9.) Οοπδίδηψιη 180 718, ἃ ααἱ ποὴ ἄθυομβ 1ὰ ΘΟΠΒου να θη 

46 ποβ ἄθυχ ἰθχίθϑ, ἃ 1αἰββό 1πθ πούϊοθ 50} ΟΥ̓Ρμόθ οοῃβίἀδυδ ὁοσήσηθ δαΐθαι 

ἅθ5 Δγτροηδυύία 85, 468 ὨΣΤΉΠ 65, οὗ ρόπόγα]θιηθηῦ 465 Ῥούβιθβ αϊΐθθ οὐρ βία 68. 

Οδὐΐθ πούϊοθ, ρΡι 1166 βθυ]θιηθηῦ οὴ 1748 ἄδηβ 165. αγηιογα Ταινγὶηοηβία ἀθ 

Βϊναυῦίθα οὖ ΠΊΘΟΙΪνῚ (Ταχίῃ, 1η-4), μ6 οομύϊθπέ ἀαοαηθ Δ] βίοι δὰ 587 

ὑγαῖϊδ ἀδη5 οὁ65 ὑθχίββ ; Ῥγθαν ρόγθιηρίοίτθ, βθῖομ ποῦβ, 4 πθ ἕααῦ Ρρᾶ5 Υ 

ΜΟΙ ὍὯΠΘ ΟΘΌΥΤΘ ῬΘΙΒΟΏΠ6116 46 1 βου 8. 

ΟῚ ἘΣ 

ΠΕΝ 



τ τ Ύθθσοο-““Υ ὩΣ τΝΝἩΦΔΕΝΝΝΣ...- 

» 

ΠΑΒΙΕ 

Ῥγόξαοθ 

Εγταΐα 

ΤΈΧΤΕΞ ΘΟΕΕΟΒ ΙΝΕΙΤΞ 

ΘΟΗΟΒΙΚΙΟΒ: Τοσο α᾽ Αταϊῖος εἰ δ Βιόρϊαηοϑ. 

Τηὐγοαποίοῃ ἘΞ τ τειν μὰς 

Τοχίθ. 

-- ““ροϊοσίο (168 ηνζηι68. 

Τηϊγοαποίϊομ 

Τοχίο. ᾿ 

Εἰχίγαιί 46 ρον (Ο 6. ὍΟΒΕΤ) 

Βόρ!απο ἃ Οορεοὺ (Ε. Τ.). 

1οὐἰσο ἃ (ἢ. αταῦχ, βὰν ΟΠουιο8 (ΠΗ. ΘΟΝΡΒΗΖ) ἢ 

ΒῸΓ ἀπ ἰοχίθ ποῦγνθδὰ σγοἰ αὐ ἃ Μόπαμπαγο.. 

ὕπ ἔγαρτηθπὺ 46 ὅδρῃο ομθζ Ὁμουίοὶαβ 

ἨΔΗΕΡΟΟΘΒΑΤΙΟΝ: 1οἐΐγε ἃ τὴν ΘΗ ΡΟΥ ΘΆΥ. 

Τηϊτοαποίίοη 

Τοχίθ 

Ζαὰα ἄρῃ Βυϊϑῖθ Ἰρδρ οὐδεν (Ε. ΡΕΙΝΖ). 

ΟΟΕΡΌΒ ΡΑΒΟΒΜΙΟΘΒΑΡΗΟΘΒΌΜ  φγαοοογηι (ϑαρρ]ότηθπί δ). 

Ιηἰστοαποίϊοῃ 

Τοχίο. 

ΝΙΟΙΡΗΟΒΕ ΡΗΟΟΑΞ: ἐευ να ηιϊτξαῖγ68. 

Νοίύϊοθ απ τηδπαβουῦ οτθὸ 46 Βᾶ]6. 

Τοχίθ ρυθο. , 

Ττγααποίίοι ἔγαπραῖβθ 

106 

118 

117 

119 

139 ὑ΄ 
144 
146 



ὅ50 ΤΑΒΙΕ 

ἘΠΙΤΊΟΝΒ ΝΟ ΥΕΙ ΕΒ 

ΡΗΠΙΠΟΝ Ὲ ΒΥΖΑΝΟΙ͂:: Τογεοαϊίοη. 

Τηὐγοαπούϊοῃ 

Τοχίθ στθο. 

Ττγδαπούϊοη ἔρδηραῖβθ 

ΧΕΝΟΡΗΟΧ: Ἡδοπογιΐηιιο, ΟἩ. 1 ἃ χι. 

Τηϊγοα ποίοις : 3 

Τοχίθ ο,υθο, ἃΥ60 πόνοι Θῃ μὰς 
Ανἱβ στο αὐ ἃ 1 οοηϑυϊαϊοι ἀὰ ἰοχίθ.. 

Νοίοβ.. ; 

Εχίγαϊὺ α6 18 Ζοϊἐϑοῖιν »" ἂν ἤμ ΤῊΣ Θ᾽ ψηιη αϑ,6Ή, : (Κα. ΒΟΗΕΝΚΙΩ 

ΡΙ ΤΑΒΟΘΙΕ: Μὴ ἀ6 1)όηιοϑίϊιδηο. 

Νούϊοθ 881 Ῥ]αΐαταιθ 

ΑΠΔΙγ86 ἀθ8 ομαριίσοθ... : 

Τοχίθ ρυῦϑο, ἄγθὸ ποίβθβ Θῃ πκηδδαν 

ΒΟΌΓΟΘΒ ἀθ ἴὰ γἅιώι6 6 1) δηιοδίϊιδηιο Ῥὰν ῥιρίωου 

Αν δ τ αὐ ἃ 1ὰ οομϑυϊαϊίιοη ἄπ ἰοχίθ... 

Αἀάοπᾶδ οὐ οουτίρθπᾶα 

Αὐΐτο5 ποίθϑ οὖ ουυθοίοηβ.. 

Εἰχίγναιῦ ἀθ 1ὰ Πουῖο ογίψιιο (ΠΗ. ΜῈ1ΠΠ1) 

- Ὧ6 711ἰογαγήδβοϊιο56 Οδηἐγαἰδιαἰέ (Β'. Β1,.) 

-- 46 Ῥηϊιοϊοσίδοιο ἩΟΟΪ 80] [Ὁ (β.) αἰ ας ὟΣ 

τος ἅς Ῥμϊϊοϊοσίδοϊιε Τυιοριάδβοναι (Ο. ΒΘΤΕΘΑΜΑΝΝ) 

ΡΙΘΤΆΑΒΟΙΕ,: γὲο ἀ6 Οἰοδόγοη. 

Νούϊοθ 58ὰ} Ῥ]αΐαγααθ 

ΑΠαῖγβο 408. ομδριίγοβ.. : 

Τοχίθ ρυθο, ἄνθο πούθϑ 6ῃ ἀννονα ; 

--ς ῬΡαγαϊϊδῖο ἄς Τ)δηιοϑδέϊιδγνο 4 αὁ ΟἸοέγοη. 

Τοχίθ ρυθο, ἄνῦθοὸ πούθϑ δῇ ἔγϑηραὶβ ΐ 

ΒΟΌΤΟΘΒ (6 1ὰ Κὲε (ὁ ΟἸοόγονυ ρὰν ῬΙαίασασθ.. 

Αν!β του ἃ 16 οοπδυϊθαύίοη ἀὰ ἐδχίθ.. 

Νοίύοϑ ᾿ 

Εἰχίγαιῦ “(6 1ὰ Πουτιο ἀὐδρνν «. ΜΈΠ). 

--- Ὧο Ῥηοϊοσίδοῖνα ἩΤΟΟΪΘΉ ΒΟ [Ὁ (ΠΕῚ1.8Ὲ). 

-- ἀρ Ῥάδαγοφσίβοϊιθα. Ατοϊῖυ (9. ΒΟΗΜΙΠΤῚ 

ΒΕἈΛΑΟΜΕΝΤῚΒ ΤΑ ΝΗΜΝΙΝ. 

Εἰχίναϊῦ ἀὰ ΠαρΡ}οΥ 8.) τη ηιὶδϑϑίονν ὁηὶ Τὔϑρασης πε οι εν. 

ΤΙΒΑΝΙΙ: Κεφάλου χαὶ ᾿ἀριστοφῶντος ἀντιλογίαι (δα ρΡΙ]Θηὔαν οὐ θιηθα- 
ἀαπύαν), Ῥα 16 ρὰ" ἢ. ΒΟΚΈΉΒΤΕΒΗ." 

Τηὐγοααοίίοι 

Τοχίο. 

ῬᾶβοΒ 

188 

174 

1τῦ 

291 

244 

296 

294 

29ὅ 

808 

914 

817 

8160 

879 

9581 

988 

885 

886 

8989 

891 

899 

401 

405 

488 

490 

600 

808 

δ04 

500 

δ17 

22 

528 

ὅ24 δ δε τ δ ἃ. , 



ΤΑΒΙΕ δ01 

Ῥαρβθβ 

ΟΟΥΟΙ] τ ατη ϑτηθηαύ οηαση Πα ηϊαηαα . . . .- .- - .- 529 

ΒῸΣ ᾧῃ. Τηδηθβοῦὺ Ὧἀ6 Μίδαν οὐ βὺν Οὐ. 1,ἀβοαῦῖβ. . .- τ. 0... ὅ81] 

ΑΝΟΝΥΜΕ: Ῥρὰχ ἰθχύθϑ οοποουηδηὺ ἴ6 ΟαηΟΉ, ημιδίοαϊ, ΤᾺ 1165. ῬδΣ 

σ Ε. ΒυΕΠ1Ε. 
Νοίθ ΒῈ} 16 βυϊδίδποθ 468 ἀθὰχ ἰθχίθϑο. . . . τὸν τ... 84 

τὴν Πττ δ) τὴ ἀῆν σε πον σι ς ΤΥ Ν ἈΉ Τ7 Π 41:10: 

πε ππδι πιο τον τς οὐρα, γυ πρ δι 98 

ἐδ δ ν  ε πφο τ ον ἢ πα ἈΝ ΝΑ ΣΕΥ αν α δι ΜΉΝ κει ΤΥ τα δ τον μα Αοδ Ἐ τ να ἀν Ὁ ΤῊ ΤῊΝ 7". 

ΤΥ ΒΟ ΜΗ, ΡΥ ἀρ γνν ἤν ΤῊ νὰν τε μ Σ 5848 

ἜΝ  ΥΟΟΙΘΠΗ ΠΑΝ το εκο ΡΟΣ Ὑπνοε δον το ει 688 
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